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RESUMO 

As organizações, as comunidades e as cidades lidam com situações rotineiras, não rotineiras, 

imprevisíveis e com graus variados de complexidade. Muitas vezes, estes sistemas 

sociotécnicos não conhecem suas capacidades necessárias e/ou não as desenvolveram 

suficientemente para enfrentar tais situações de forma resiliente. É importante que os sistemas 

sociotécnicos, em especial, aqueles que lidam com incertezas e imprevistos, como é o caso 

dos que lidam com riscos de desastres, avaliem continuamente sua resiliência, para conhecer 

suas deficiências e reais capacidades e, assim, poder tomar boas decisões e agir. Este trabalho 

teve como objetivo principal desenvolver um sistema de indicadores para avaliar a resiliência 

organizacional, com relação à gestão de riscos e desastres, de Órgãos de Proteção e Defesa 

Civil no Brasil. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia dividida em três fases, que 

foram denominadas de Modelagens. A Modelagem I correspondeu às etapas de revisão da 

literatura, seleção dos indicadores e classificação dos indicadores de acordo com o modelo 

teórico desenvolvido. As informações levantadas nesta etapa foram utilizadas para a 

construção do instrumento de coleta de dados. A Modelagem II foi denominada de validação 

multiprofissional, pois os indicadores que compuseram o instrumento de coleta de dados 

foram validados por gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em órgão de proteção 

e defesa civil. Assim, foi possível selecionar os indicadores com maior grau de utilização e 

importância, segundo a percepção desses indivíduos, para compor a versão final do 

instrumento de mensuração da resiliência organizacional. A Modelagem III correspondeu aos 

estudos de casos que tiveram como objetivo avaliar, a partir da operacionalização do 

instrumento validado na etapa anterior, a resiliência organizacional de Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil (OPDC) de cinco cidades brasileiras. Os dados coletados foram analisados e 

diagnosticados para cada uma das fases do ciclo de gestão em proteção e defesa civil, nas 

quais estavam classificados os indicadores. Os resultados mostraram que os cinco órgãos 

avaliados apresentaram diagnósticos diferentes para cada fase. De uma forma geral, o 

diagnóstico final global de resiliência indicou como órgão mais resiliente o OPDC5, seguido 

nessa ordem pelos órgãos OPDC1, OPDC2, OPDC3 e OPDC4. Concluiu-se que, o sistema de 

indicadores desenvolvido neste estudo, possibilita o conhecimento aprofundado dos 

potenciais e das fragilidades de resiliência dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil avaliados, 

auxiliando-os no processo de tomada de decisão, no planejamento e implementação de 

programas, diretrizes e ações que contribuam para a redução de riscos e desastres nas cidades 

em que atuam. Infere-se que, devido a sua adaptabilidade, o sistema de indicadores de 

resiliência organizacional desenvolvido neste trabalho tenha potencial para a aplicabilidade 

em diversos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do Brasil. 

Palavras-chave: Gestão de riscos e desastres; Resiliência; Indicadores; Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil. 



 

 

ABSTRACT 

Organizations, communities and cities deal with routine, non-routine and unpredictable 

situations, with various degrees of complexity. Many times, it is hard to know the needed 

capabilities of these sociotechnical systems and/or they are not sufficiently developed them to 

deal with situations in a resilient way. It is important that sociotechnical systems, especially 

those dealing with uncertainties, like cases that they deal with risk of disasters, continually 

assess their resilience, to know their deficiency and real capacities, and then, to take good 

decisions and act. This work had the main objective to develop an indicator system to assess 

organizational resilience, related to the risks’ and disasters’ management of protection and 

civil defense agencies in Brazil. For this, it was developed a methodology in three phases, 

which were denominated as modeling. The Modeling I corresponded to the steps about the 

literature review, selection of indicators and their classifications according to the theoretical 

model developed. The information collected as this stage was used for the construction of the 

data collection instrument. The Modelling II was denominated as multiprofessional 

validation, because the indicators that compose the instrument of data collection were 

validated by managers and people that occupied key-roles in protection and civil defense 

agencies. Thus, it was possible to select the indicators with greater degree of utilization and 

importance, according to the perception of these individuals, to compose the final version of 

the measurement instrument of the organizational resilience. The Modelling III was 

comprised by case studies that had the objective to evaluate, from the operationalization of the 

instrument validated in the previous stage, the organizational resilience of five protection and 

civil defense agencies (OPDC) in five Brazilian cities. The collected data were evaluated and 

diagnosed for each one of the phases of cycle management of protection and civil defense, 

where the indicators were classified. The results showed that the agencies presented different 

diagnosis for each stage. In a general way, the final global diagnostic of resilience indicated 

OPDC5 as the most resilient, followed in this order by OPDC1, OPDC2, OPDC3 and 

OPDC4. It was concluded that the system of indicators developed in this study, allows a deep 

understanding of potentials and fragilities of resilience of the protection and civil defense 

agencies evaluated, helping them in the process of taking decisions, planning and 

implementing programs, guidelines and actions that can contribute to a reduction of risks and 

disasters in the cities they operate. It is inferred that, due to its adaptability, the system of 

organizational resilience indicators developed in this work has the potential for applicability 

in several protection and civil defense agencies in Brazil. 

Keywords:  Risk and Disasters Management; Resilience; Indicators; Protection and civil 

defense agencies. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre desastres abordam os aspectos sociais e comportamentais de situações 

de estresse coletivo, início súbito e normalmente referem-se a emergências em massa ou 

catástrofes. Essas situações de estresse decorrentes de desastres naturais podem ser criadas 

também por acidentes tecnológicos, conflitos entre grupos violentos, escassez de recursos 

vitais, e outros grandes perigos para a vida, a saúde, a propriedade, bem-estar e rotinas diárias 

(LINDELL, 2013). 

Os desastres representam um grande impacto para as sociedades em todo o mundo, 

visto que, nas últimas décadas mais de 700 mil pessoas perderam a vida, mais de 1,4 milhões 

ficaram feridas e cerca de 23 milhões ficaram desabrigadas, em suma, mais de 1,5 bilhões de 

pessoas foram afetadas por desastres de várias maneiras (UNISDR, 2015). 

Especificamente no Brasil, os dados do último Anuário Brasileiro de Desastres 

Naturais, reportam que em 2013 ocorreram 494 desastres naturais resultando em 183 óbitos e 

afetando o equivalente a 18.557,223 pessoas. Dentre os desastres relatados o deslizamento de 

terra foi detentor do maior número de óbitos, totalizando 41 vítimas. No panorama de 

desastres relatados os municípios da região Nordeste apresentaram posição de destaque no 

ranking de áreas atingidas, sendo detentores de 65,26% dos casos, levando em consideração o 

fator agravante da seca (CENAD, 2013). 

Desde a aprovação do Marco de Ação de Hyogo em 2005, várias iniciativas foram 

criadas no intuito da redução do risco de desastres (RRD). Entretanto, ainda é urgente a 

necessidade de prever, planejar e reduzir o risco de desastres, no intuito de proteger de forma 

mais eficaz pessoas, comunidades, países, meios de vida, saúde, patrimônio e ecossistemas. 

Diante do exposto as Nações Unidas em sua III Conferência para a Redução do Risco de 

Desastres, estabeleceu o marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres de 2015 a 

2030. 

O marco de Sendai se aplica a riscos de pequena e grande escala, de causa natural ou 

humana, bem como riscos e perigos ambientais, tecnológicos e biológicos. Tem como 

objetivo orientar a gestão do risco de desastres para vários perigos no desenvolvimento em 

todos os níveis, nos âmbitos intra e intersetorial (UNISDR, 2015). 

Com a finalidade da RRD, estudos sobre resiliência a desastres de vários tipos de 

sistemas (sociais, governamentais, organizacionais, de infraestrutura, etc.) vêm sendo 
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amplamente reportados na literatura (BRUNEAU et al., 2004; CUTTER et al., 2008; CHEN 

et al., 2008; KHALILI et al., 2015; CHEN e MILLER-HOOKS, 2012; LAM et al., 2016). 

Rose e Krausmann (2013) relatam que as pesquisas sobre resiliência a desastres naturais 

e de origem humana há um bom tempo têm focado na definição do conceito e em estudos de 

caso, entretanto, pesquisas recentes têm se interessado em identificar indicadores de 

resiliência individuais ou a combinação dos mesmos sob a forma de um índice global.  

Esse novo interesse se justifica porque os indicadores fornecem uma posição relativa 

dos fenômenos que estão sendo medidos e quando avaliados ao longo do tempo, podem 

ilustrar a magnitude e direção da mudança. Além de serem vitais para avaliar as condições 

que levam à resiliência da comunidade, os indicadores são igualmente importantes para medir 

os fatores que contribuem para os impactos adversos e para a capacidade reduzida de uma 

comunidade em responder e recuperar-se de um evento (CUTTER et al., 2008; CUTTER et 

al., 2010).  

No âmbito das organizações, pesquisas atuais estão tentando verificar questões de 

segurança e confiabilidade em termos de resiliência, destacando o objetivo de construir 

organizações e sistemas capazes de se auto monitorar e prever a evolução dentro de si e em 

seu ambiente, a fim de manter a sua operação confiável e segura, mesmo quando 

acontecimentos inesperados ocorrem (JACOB et al., 2012). 

Lee et al. (2013) relatam que para serem resilientes as organizações dependem de uma 

liderança forte, uma consciência e compreensão do seu ambiente operacional, a sua 

capacidade de gerir as vulnerabilidades e sua capacidade de se adaptar em resposta a 

mudanças rápidas. Estas características são paralelas a uma organização competitiva cujos 

líderes são capazes de alavancar seus pontos fortes para se adaptar à frente dos seus 

concorrentes e às mudanças rápidas em seu setor de mercado ou indústria. 

Embora o significado de resiliência seja aplicado em vários contextos, a UNISDR 

(2009) define resiliência como: “a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade, 

exposto a riscos, de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de 

maneira tempestiva e eficiente, inclusive, por meio da preservação e restauração de suas 

estrutura e funções básicas essenciais”.  
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 Já no campo da engenharia de segurança, Hollnagel et al. (2011) definem resiliência 

como: “a capacidade intrínseca que um sistema possui para regular o seu funcionamento 

antes, durante ou após alterações e perturbações, de modo que possa manter as operações 

requeridas sob ambas as condições esperadas e inesperadas”. Logo, a resiliência é uma 

característica de desempenho ou comportamento do sistema, ao invés de uma qualidade 

característica do sistema. 

Para Hollnagel (2015), são necessárias quatro habilidades para que um sistema tenha 

um desempenho resiliente: 

a) habilidade de responder: como responder às perturbações e distúrbios regulares e 

irregulares, quer através da implementação de um conjunto preparado de respostas quer 

ajustando o funcionamento normal; b) habilidade de monitorar: como monitorar o que é ou 

pode tornar-se uma ameaça em curto prazo; c) habilidade de aprender: como aprender com 

experiências de sucesso e falhas; d) habilidade de se antecipar: como antecipar-se a ameaças 

futuras, tais como, mudanças potenciais, pressões, interrupções e suas consequências. 

As organizações, as comunidades e as cidades lidam com situações rotineiras, não 

rotineiras, incertas, imprevisíveis e com graus variados de complexidade, mas, muitas vezes, 

estes sistemas sociotécnicos não conhecem suas capacidades necessárias e/ou não as 

desenvolveram suficientemente para enfrentar tais situações de forma resiliente. Ao 

conhecerem sua resiliência, estes sistemas passam a lidar melhor com estas situações.  

Então, como um sistema sociotécnico pode avaliar sua resiliência? É importante que os 

sistemas sociotécnicos, em especial aqueles que lidam com incertezas e imprevistos - como é 

o caso dos que lidam com riscos de desastres, possam continuamente avaliar sua resiliência, 

para poder saber suas deficiências e reais capacidades e, assim, poder tomar boas decisões e 

agir. 

Esta dissertação visa desenvolver um sistema de indicadores de resiliência 

organizacional destinado a avaliar a resiliência com relação a gestão de riscos e desastres de 

Órgãos de Proteção e Defesa Civil no Brasil.  

1.1 Justificativa 

Vários estudos vêm sendo realizados no intuito de desenvolver indicadores para avaliar 

a resiliência em âmbito ou domínio social (CHEN et al., 2008; CUTTER et al., 2010; 
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CUTTER et al., 2014; YOON et al., 2015) e organizacional (LEE et al., 2013; ROSE e 

KRAUSMANN, 2013). A maior parte deles dizem respeito à avaliação de resiliência de 

comunidades, poucos se referem a organizações. Isto é, os sistemas de indicadores de 

resiliência organizacional são incipientes, ou seja, na pesquisa bibliográfica realizada foram 

encontrados poucos estudos relativos a indicadores de resiliência organizacional. 

 Além desses aspectos, observou-se, na pesquisa bibliográfica realizada, que os 

indicadores de resiliência recebem as mais diversas nomenclaturas (social, organizacional, 

econômico, socioeconômico, de infraestrutura, técnica, físico, ecológico, natural, meio 

ambiente etc.) e são apresentados como classificações de resiliência ou de dimensões de 

resiliência ou de categorias de resiliência ou de fatores de resiliência.  

A variedade de nomenclaturas para diferentes finalidades, a existência de nomenclaturas 

similares (natural, ambiental, ecológica) para finalidades similares, a carência de estudos 

sobre indicadores de resiliência organizacional, a existência de apenas um estudo que 

apresenta indicadores de resiliência organizacional associados às fases do ciclo de gestão de 

riscos e desastres e a inexistência de um instrumento que capte os parâmetros que compõem 

os indicadores de resiliência organizacional, evidencia a necessidade de formulação de um 

sistema de indicadores que abarque a variedade de termos utilizados, unificando-os e 

uniformizando-os da melhor forma possível, e que possa mensurar os parâmetros da 

resiliência organizacional de sistemas de proteção e defesa civil em todas as fases do ciclo de 

gestão de riscos e desastres. 

Além disso, é desconhecido no Brasil a existência ou utilização, por parte dos Órgãos 

de Proteção e Defesa Civil, de um sistema de indicadores que meça sua resiliência frente a 

gestão de riscos e desastres. Um sistema desta natureza permitirá a esses órgãos se auto 

monitorar, conhecer e avaliar, continuamente, os aspectos do gerenciamento de riscos de 

desastres que apresentam maior ou menor resiliência. Isto possibilita que as defesas-civis, 

caso necessitem, estabeleçam novas estratégias e replanejem suas ações no sentido de 

melhorar sua resiliência frente aos riscos de desastres, minimizando os riscos e danos 

decorrentes.  

A justificativa desta pesquisa é corroborada por Cutter et al. (2010) quando relatam que 

a avaliação da resiliência além de contribuir com a redução de perdas relacionadas aos 
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desastres, fornece métricas para definir prioridades, medir o progresso e ajudar nos processos 

de tomada de decisão das organizações. 

Ressalta-se a relevância deste trabalho para a Engenharia de Produção e para a 

Ergonomia. No âmbito da Engenharia de Produção, este trabalho visa contribuir para a 

melhoria da qualidade da gestão (de riscos e desastres) de um órgão público. No campo da 

Ergonomia participativa, este trabalho pretende desenvolver, a partir da perspectiva dos 

próprios gestores, um sistema de indicadores de resiliência organizacional para avaliar a 

resiliência de Órgãos de Proteção e Defesa Civil com relação à gestão de riscos e desastres.  

1.2  Hipóteses 

 Parte-se do pressuposto de que o conhecimento da resiliência de um sistema se produz 

através de abordagens qualitativas e/ou quantitativas e que a resiliência pode ser medida e 

avaliada por meio de indicadores. Destarte as hipóteses formuladas para esta pesquisa, por 

meio dos problemas explicitados são as seguintes: 

H1 – A ausência de um sistema de indicadores de resiliência organizacional dificulta o 

conhecimento mais aprofundado dos potenciais e das fragilidades de resiliência dos Órgãos de 

Proteção e Defesa Civil com relação a gestão de riscos e de desastres. 

H2 - A ausência de um sistema de indicadores de resiliência organizacional dificulta o 

planejamento, as tomadas de decisão e a gestão de riscos de desastres, por parte dos Órgãos 

de Proteção e Defesa Civil;  

H3- Um sistema de indicadores de resiliência organizacional possibilitará os Órgãos de 

Proteção e Defesa Civil conhecerem suas fragilidades e fortalezas, possibilitando-os se (re) 

formularem e (re) orientarem políticas, estratégias de ação, decisões e ações, no sentido de 

tornar a cidade onde atuam mais resiliente. 

1.3 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um sistema de indicadores de 

resiliência organizacional para a avaliação da resiliência de Órgãos de Proteção e Defesa Civil 

no Brasil. 

1.4  Objetivos específicos 

No intuito de atingir o objetivo principal deste trabalho, faz-se necessário que sejam 

tencionados os seguintes objetivos específicos: 
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a) Desenvolver um sistema de indicadores de resiliência organizacional e validar 

o sistema com o máximo de órgãos de defesa civil possíveis; 

b) Aplicar o sistema de indicadores de resiliência organizacional a desastres, por 

meio de estudo de caso, junto a um ou mais órgãos municipais de proteção e defesa civil.  
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CAPÍTULO 2 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  

Neste capítulo será apresentado um breve panorama estatístico sobre os desastres em 

níveis mundial e nacional. Além disso, este capítulo apresenta também a estrutura do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil no Brasil.  

2.1 Breve panorama sobre os desastres 

2.1.1 Desastres no mundo 

O Centro de Investigação sobre a Epidemiologia dos desastres (Centre for Research 

on the Epidemiology of Disasters – CRED) classifica os desastres naturais1 em seis 

categorias: geofísicos (terremotos, movimentos de massa, erupções vulcânicas), hidrológicos 

(inundações, deslizamentos de terra, ação das ondas), meteorológicos (tempestades, 

temperaturas extremas, nevoeiros), climatológicos (secas, incêndios), biológicos (acidente om 

animais, epidemia, infestação de insetos) e extraterrestres (impacto, clima espacial) (ADSR, 

2015). Um panorama dos desastres de 1995 a 2015 é apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Panorama dos desastres no mundo de 1995 a 2015 

 

Fonte: (EM-DAT, 2016). 

                                                           
1 O termo “desastre natural” é adotado por várias instituições e órgãos governamentais, para definir eventos 

como terremotos, inundações, deslizamentos de terra etc. Entretanto, os autores Perry e Quarantelli (2005) 

chamam a atenção para a natureza social de tais acontecimentos. A discussão em torno do termo “desastre 

natural “ é apresentada de forma mais detalhada no capítulo 3 
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De acordo com a Revisão Estatística Anual de Desastres (Annual Disaster Statistical 

Review – ADRS), em 2015 no mundo, ocorreram 376 desastres naturais que causaram a morte 

de 22.765 pessoas, atingiram de diversas formas 110,3 milhões de vítimas e causaram danos 

em torno de 70,3 bilhões de dólares (ADRS, 2015).  

A Figura 1, mostra que em 2015 os desastres no mundo se apresentaram em número 

maior (376), comparado ao ano de 2014 (330). Esse aumento do número de desastres naturais 

em 2015 deveu-se principalmente a um maior número de catástrofes climatológicas (ADSR, 

2015). 

No que diz respeito ao número de mortes em função de desastres de 2005 a 2015, um 

panorama é apresentado na Figura 2. 

Figura 2 - Mortes decorrentes de desastres de 2005 a 2015 

 

Fonte: (EM-DAT, 2016). 

A ADSR (2015) relata que, em 2015 ocorreram 22.765 mortes. Esse foi o menor 

número de óbitos desde 2005, abaixo da média anual de 76.416 mortes entre 2005 e 2014, 

que, no entanto, leva em conta dois anos com mais de 200.000 pessoas mortas, para grandes 

catástrofes: o ciclone Nargis em Mianmar em 2008 (138.366 mortes) e o terremoto no Haiti 

em 2010 (225.570 mortes). Mas, mesmo após a exclusão dessas catástrofes, o número de 

mortes em 2015 permanece abaixo da média anual recalculada de 2005-2014 de 40.022 

mortes.  
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Conforme os dados do ADSR (2015), em 2015, terremotos e tsunamis mataram a 

maioria das pessoas (9.526), muito abaixo de uma média anual de 2005-2014 de 42.381. 

Temperaturas extremas fizeram, 7.418 mortes, o segundo maior número desde 2005, mas 

muito abaixo do pico de 2010 (57.064). O número de óbitos por inundações (3.449) e 

tempestades (1.260) foi o menor desde 2005, muito abaixo das médias anuais de 2005-2014 

(5.933 e 17.769, respectivamente). 

Com relação aos países mais atingidos os dados da ADSR (2015) reportam que os cinco 

países mais afetados foram a China, Estados Unidos, Índia, Filipinas e Indonésia. Esses países 

representaram 29,3% da ocorrência total de desastres em 2015, com 36, 28, 21, 15 e 10 

desastres naturais relatados respectivamente. 

A China experimentou seu terceiro maior número de desastres naturais da última 

década. O país foi afetado por uma variedade de tipos de desastres, incluindo 17 tempestades, 

13 inundações e deslizamentos de terra, terremotos e uma seca. O número de desastres 

naturais nos Estados Unidos (28) foi tão alto quanto em 2013, e 33% acima de sua média 

anual decenal de 21. Com 21 desastres, a Índia vivenciou seu terceiro maior número de 

desastres desde 2005. Com respectivamente 15 e 10 desastres naturais, as Filipinas e a 

Indonésia conheceram seus 4º e 2º números mais baixos de ocorrência de desastres desde 

2005 (ADSR, 2015). 

2.1.2 Desastres no Brasil 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil adota a seguinte definição de 

desastres: 

“Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre 

um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de 

uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensas perdas e danos 

humanos, materiais ou ambientais que excedem a sua capacidade de lidar 

com o problema usando meios próprios, e consequentes prejuízos 

econômicos” (CEPED/UFSC, 2014b. p.21). 

No Brasil o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CENAD) 

consolida as informações sobre riscos de desastres naturais no País. O CENAD integra a 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional (MIN). 

A Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) adota a classificação da Base de Dados 

Internacional sobre Desastres (The International Disaster Database - EM-DAT) que 

classifica os desastres como naturais e tecnológicos. 
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O último Anuário Brasileiro de Desastres Naturais (CENAD, 2013), refere-se ao ano de 

2013. Nesse ano, foram reportados 493 desastres naturais que acarretaram em 183 mortes e 

afetaram de diversas formas 18.557,233 pessoas. Um panorama detalhado dos tipos de 

desastres no Brasil em 2013 e as consequências para as vítimas são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Danos humanos por tipo de desastre no ano de 2013 

Evento Óbitos Feridos Enfermos Desabrigados Desalojados Afetados 

Alagamento 4 279 4.306 44.330 48.260 277.820 

Chuvas intensas 30 468 3.607 25.585 103.278 1.757.668 

Deslizamentos 41 133 88 6.721 6.843 233.356 

Enxurradas 38 787 2.324 17.266 118.074 931.608 

Erosão 1 86 466 2.826 3.964 351.249 

Estiagem 9 5.020 68.047 2.040 10.009 11.953,305 

Granizo 1 95 8 5.551 9.967 176.936 

Incêndios florestais 0 0 139 113 145 3.367 

Inundações 36 1.461 13.283 59.023 208.274 1.389.454 

Vendaval 4 166 33 4.553 6.552 123.735 

Outros 19 78 67.395 7.601 1.039 1.358.735 

Total 183 8.573 159.696 175.609 516.405 18.557.233 

Fonte: (CENAD, 2013, p.45). 

Conforme ilustram os dados da Tabela 1, entre os tipos de desastres, os deslizamentos 

de terra, as inundações e enxurradas foram detentores do maior número de óbitos com 41, 38 

e 36 mortes respectivamente. Evidencia-se que mesmo tendo o maior número de pessoas 

afetadas, a estiagem não causa tantos óbitos se comparado aos deslizamentos de terras, 

enxurradas e inundações.  

Dentre as regiões mais afetadas por desastres naturais a região Nordeste devido ao fator 

agravante da seca teve o equivalente a 2.893 municípios atingidos, em segundo lugar 

encontra-se a região Sudeste com 746 municípios acometidos. Em seguida, encontram-se as 
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regiões Sul, Norte e Centro-Oeste, com 554, 145 e 95 municípios atingidos respectivamente 

(CENAD, 2013). 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Desastres (CENAD, 2013), os tipos de desastres 

mais comuns no país são os deslizamentos, a seca e estiagem, os alagamentos e as 

inundações. Com relação aos deslizamentos, a região que apresentou a maior ocorrência deste 

tipo de desastre em 2013 foi a região sudeste, detentora de 84,62% dos deslizamentos. Nessa 

região destaca-se o estado de Minas Gerais que foi detentor de 53% dos deslizamentos de 

terra seguido pelo Rio de Janeiro com 21% e pelo Espírito Santo com 11% das ocorrências. 

O outro Estado que completa o ranking dos estados mais atingidos por deslizamentos de 

terra é o da Bahia na região Nordeste, com o 8% de ocorrências. A Figura 3 ilustra a 

distribuição por estados dos deslizamentos relatados em 2013: 

Figura 3 - Número de deslizamentos por estado em 2013 

 

Fonte: (CENAD, 2013 p.27). 

No que diz respeito à seca e estiagem, esse tipo de desastre concentrou-se nas regiões 

Norte, Semiárido Brasileiro e Sul-Sudeste, compreendendo os estados do Maranhão, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Acre e Rio Grande do Sul.  

A Figura 4 ilustra o percentual de municípios afetados pela seca e estiagem nessas 

regiões no ano de 2013. 
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Figura 4 - Municípios afetados pela seca e estiagem nas regiões Semiárido, Sul-Sudeste e Norte em 2013 

 

Fonte: (CENAD, 2013 p.31). 

Com relação aos alagamentos, o anuário relata que as microrregiões mais afetadas em 

2013 foram a região Sudeste (37,1%) e Sul (25,81%), seguidas pelas regiões Nordeste (14,52 

%), Norte (12,90%) e Centro-Oeste (9,68%). Neste mesmo ano as regiões detentoras de maior 

número de ocorrências de enxurradas foram a Sul (51,15%) e Sudeste (29,32%). 

As inundações apesentaram o maior número de ocorrências da macrorregião Sul 

(33,33%) seguida pelas macrorregiões Norte (27,45%) e Sudeste (25,98%). Os desastres 

como os alagamentos, enxurradas e inundações são decorrentes de chuvas intensas. De fato, 

as regiões Sul e Sudeste foram as mais atingidas por chuvas intensas no ano de 2013 

(CENAD, 2013). 

2.2 Sistema de Proteção e Defesa Civil no Brasil 

2.2.1 Origem histórica 

O documento do Ministério da Integração Nacional (MIN) intitulado Aspectos Jurídicos 

das atividades de defesa civil do ano de 2007, relata que as primeiras ações, estruturas e 

estratégias de proteção e segurança para a população no Brasil e no mundo foram originadas 

nos países envolvidos na segunda guerra mundial. Um trecho extraído do texto de uma 

publicação oficial da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo ilustra 

como se deu essa origem: 

“Era um trabalho de retaguarda levado a efeito pela soma dos esforços dos 

órgãos públicos, entidades privadas e pela população. Sua eficiência 
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dependia da ação rápida e coordenada dessas “forças comunitárias”. Assim 

surgiu o embrião dos órgãos de defesa civil destinado a articular as forças 

vivas da comunidade ameaçada pelos efeitos da guerra” (NETO, 2007, p.6) 

 

A Defesa Civil, em sua origem, era a estrutura responsável pelo estabelecimento das 

necessidades básicas da comunidade em períodos de guerra. Entretanto, com o passar dos 

tempos, face a ocorrências de situações desastrosas, o poder público e a coletividade 

compreenderam que as atividades da defesa civil eram essenciais não somente em períodos de 

guerras, uma vez que, havia a necessidade das comunidades por órgãos estruturados que as 

possibilitasse responder a vários tipos de desastres (NETO, 2007). 

No princípio, as atividades da defesa civil objetivavam apenas minimizar as 

consequências dos desastres, como atividades de prestação de socorro após a ocorrência 

(NETO, 2007). Contudo, nos dias atuais, além dessas atividades, também englobam trabalhos 

preventivos no intuito de reduzir as consequências originárias desses eventos.  

2.2.2 Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC 

A lei 12.608 de 2012 alterou a PNDC estabelecida até então pela lei 12.340 de 2010, 

conforme ilustra a Figura 5. 

Figura 5 - Evolução do SINPDEC de acordo com as leis 12.340/2010 e 12.608/2012 

 

Fonte: (GANEM, 2012, p.22). 

O SINPDEC tem como objetivos: planejar e promover ações de prevenção de desastres 

naturais e tecnológicos de maior prevalência no país; realizar estudos, avaliar e reduzir riscos 

de desastres; atuar na iminência e em circunstância de desastres e prevenir ou minimizar 
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danos, socorrer e assistir populações afetadas e restabelecer os cenários atingidos por 

desastres (CEPED/UFSC, 2012). 

De acordo com a lei 12.608/2012 a estrutura hierárquica da Proteção e Defesa Civil no 

Brasil, é composta por: 

I - Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) – é um órgão 

colegiado integrante do Ministério da Integração Nacional dentre suas finalidades tem-se: 

auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa 

Civil; propor normas para implementação e execução da PNPDEC; expedir procedimentos 

para implementação, execução e monitoramento da PNPDEC e acompanhar o cumprimento 

das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa civil (BRASIL, 2012). 

II – Órgão Central - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – (SEPDEC) é 

responsável por coordenar o planejamento, articulação e execução dos programas, projetos e 

ações de proteção e defesa civil (CEPED/UFSC, 2012). Entre suas funções estão as de: 

estabelecer estratégias das ações de prevenção e redução de desastres; promover a capacitação 

e o treinamento de recursos humanos para ações de prevenção e redução de desastres; 

promover de forma articulada com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

organização e a implementação de Órgãos de Proteção e Defesa Civil e de núcleos 

comunitários de proteção e defesa civil (GANEM, 2012). 

 III - Órgãos regionais – as Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil 

localizam-se nas cinco macrorregiões geográficas do país, sendo responsáveis pela articulação 

e coordenação do sistema a nível regional (CEPED/UFSC, 2012). 

IV - Órgãos estaduais e do Distrito Federal (CEDEC) – as Coordenadorias 

Estaduais de Proteção e Defesa Civil têm como competência principal articular e gerenciar as 

ações de defesa civil a nível estadual (CEPED/UFSC, 2012). 

V - Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e 

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) – as Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil são responsáveis pela articulação, coordenação e gerenciamento 

das ações de proteção e defesa civil em nível municipal. Por meio do NUPDEC enfatiza-se 

uma de suas principais atribuições que é a promoção da participação ampla da comunidade 
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nas ações da defesa civil, em especial nas atividades de planejamento e ações de resposta e 

reconstrução a desastres (CEPED/UFSC, 2012). 

VI - Órgãos setoriais – os órgãos setoriais do SINPDEC são órgãos da 

administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal que se aliam com 

órgãos de coordenação, no intuito de promover a garantia de uma atuação sistêmica. Dentre 

esses órgãos estão os Ministérios da Ciência e Tecnologia, Defesa, Agricultura, Educação, 

entre outros (CEPED/UFSC, 2012). 

VII – Entidades da sociedade civil – O SINPDEC poderá mobilizar os órgãos 

públicos e privados, além de associações de voluntários, ONGs, para atuar em situações de 

emergência ou estado de calamidade pública (CEPED/UFSC, 2012). 

Além dessa estrutura básica, organizações comunitárias poderão participar de forma 

voluntária nas ações do SINPDEC. 
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CAPÍTULO 3 - REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

Nesse capítulo serão apresentados os principais conceitos sobre os temas que 

compuseram o referencial teórico necessário para fundamentar este trabalho. As temáticas 

apresentadas nesse referencial dizem respeito a: Ergonomia; resiliência; Engenharia de 

Resiliência; desastres; riscos; gestão de riscos de desastres; avaliação de desempenho e 

indicadores de desempenho. O tema “indicadores de resiliência” por ser questão chave deste 

trabalho será apresentado em um capítulo à parte. 

3.1 Ergonomia 

3.1.1 Origem Histórica 

O termo “ergonomia” foi utilizado de forma oficial na Grã-Bretanha no ano de 1947, 

em consequência dos estudos do engenheiro Murrel com o apoio do fisiologista Floyd e do 

Psicólogo Welford. O trabalho realizado por esses profissionais se deu no período da segunda 

guerra mundial a serviço da defesa nacional britânica. Esses estudiosos também tinham como 

objetivo lançar um movimento que permitisse o uso da multidisciplinaridade na indústria e 

em outras atividades (WISNER, 2004). 

Em meados dos anos 50 a Ergonomia surgiu na França e sua institucionalização 

aconteceu quando foi criado em 1954, o primeiro laboratório da indústria francesa, que foi 

denominado de laboratório de “estudos fisiológicos” (WISNER, 1962 apud WISNER, 2004). 

Diferentemente da Grã-Bretanha, cuja a ergonomia tinha o objetivo de adaptar a máquina ao 

homem, na França o objetivo era o de adaptar o trabalho ao homem, se opondo 

completamente à adaptação do homem a sua profissão (BONNARDEL, 1943 apud WISNER, 

2004). Em 1961, foi criada a Associação Internacional de Ergonomia. Desde então a 

ergonomia foi difundida em vários países, inclusive no Brasil, que teve a Associação 

Brasileira de Ergonomia – ABERGO criada em 1983 (IIDA, 2005). 

Desde seu início formal a ergonomia tem se preocupado em projetar sistemas 

sociotécnicos para otimizar a interação de pessoas com sistemas, ferramentas, produtos e 

ambientes. Dessa forma, tinha-se como objetivo, aplicar o conhecimento científico disponível 

acerca das capacidades e limitações humanas, além de outras características para o projeto de 

controles, dispositivos, ferramentas, arranjos do espaço de trabalho e ambientes físicos dos 

operadores. Essas medidas tinham como intuito, melhorar a saúde, segurança, conforto e 
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produtividade, bem como minimizar o erro humano por meio de uma sistemática de projeto 

(HENDRICK e KLEINER, 2006). 

Wisner (1987) relata que a Ergonomia se baseia essencialmente em conhecimentos no 

campo das ciências do homem (antropometria, fisiologia, psicologia e uma pequena parte da 

sociologia), mas constitui uma parte da arte do engenheiro, à medida que seu resultado se 

traduz no dispositivo técnico. Entretanto, o resultado da Ergonomia é avaliado principalmente 

por critérios que pertencem às ciências do homem (saúde, sociologia e economia). 

3.1.2 Definições da Ergonomia 

Wisner (1987) define ergonomia como “o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos 

que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia” 

A Associação Internacional de Ergonomia apresenta a seguinte definição para 

ergonomia: 

“é a disciplina científica envolvida com a compreensão das interações entre 

os seres humanos e outros elementos de um sistema e a profissão que aplica 

teoria, princípios dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-

estar humano e desempenho global do sistema” (IEA, 2016). 

Iida (2005) define ergonomia como “o estudo da adaptação do trabalho ao homem”, 

enfatizando que o trabalho não se delimita aos executados através de máquinas e 

equipamentos, mas toda a situação em que o ser humano e a atividade produtiva se 

relacionam. O autor acrescenta que os praticantes da ergonomia são chamados de 

ergonomistas, estes realizam o planejamento, projeto e avaliação de tarefas, postos de 

trabalho, produtos ambientes entre outros, tornando-os compatíveis com as necessidades e 

capacidades das pessoas que ali trabalham. 

Wisner (2004) relata que a Ergonomia é multidisciplinar e abrange uma grande área de 

conhecimentos, agrupa profissionais como o engenheiro, o fisiologista, o médico, o psicólogo. 

A Ergonomia é uma disciplina de síntese, convocada para fornecer as bases de ação em um 

campo onde a parte ocupada pelos fatores não controlados ou não controláveis 

(experimentais) é importante. 

Para Vidal (2002) a principal forma de se entender a Ergonomia é através de sua 

ausência, isto é, por meio de perdas de produção em quantidade e qualidade, consequências 
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ruins para os operadores, como acidentes e doenças. O autor ressalta que é necessária uma 

compreensão da ergonomia como disciplina útil, prática e aplicada.  

Como disciplina útil, por meio de procedimentos de modelagem da realidade do uso e a 

incorporação de conhecimentos para a melhoria das interfaces entre os componentes humanos 

e os demais constituintes do sistema de produção. Como disciplina científica a Ergonomia por 

meio de estudos das capacidades e limitações e demais características humanas necessárias 

para o projeto de boas interfaces, bem como busca modelar a atividade de trabalho com o 

objetivo de garantir a qualidade operacional do projeto (VIDAL, 2002). 

3.1.3 Domínios de especialização da Ergonomia 

Falzon (2007) apresenta os domínios de especialização da ergonomia como: ergonomia 

física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Falzon (2007) define cada domínio 

da seguinte forma: 

I. Ergonomia física: está relacionada às características anatômicas, 

antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do homem em relação a sua atividade física. Na 

ergonomia física abordam-se questões como as posturas de trabalho, os movimentos 

repetitivos, os problemas osteomusculares, o arranjo físico do ambiente de trabalho e a 

segurança. 

De acordo com Vidal (2002) a utilidade da Ergonomia física está na contribuição 

decisiva que fornece a muitos problemas antropométricos e posturais que se verificam em 

muitos postos de trabalho. Além disso, a Ergonomia tem também grandes contribuições no 

que diz respeito à adequação do ambiente de trabalho. 

II. Ergonomia cognitiva: trata dos processos mentais a exemplo da memória, 

raciocínio, respostas motoras e as interações das pessoas com os componentes dos sistemas ao 

qual fazem parte. A ergonomia cognitiva aborda questões como a carga mental, os processos 

de decisão, a interação homem-máquina, estresse profissional e as relações com as 

concepções pessoa-sistema que são formadas. 

Vidal (2002) relata que a utilidade da ergonomia cognitiva se dá pelo fato desta ter 

como assunto a mobilização operatória das capacidades mentais do ser humano em situação 

de trabalho. Pois a mente humana, a inteligência, a competência, a formação, são assuntos que 

se sabe pouco e temas de muitas pesquisas em todo o mundo. Dessa forma, a ergonomia 

cognitiva contribui com temas abrangentes como: prevenção de acidentes, por meio da 

prevenção de disfunções e das consequências de erros humanos; concepção de novos 
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produtos, sistemas de produção e novas instalações; estabelecimento e manutenção de 

sistemas seguros, confiáveis e eficientes de comunicação e de cooperação. 

III. Ergonomia organizacional: refere-se à otimização dos sistemas sóciotécnicos 

incluindo sua estrutura organizacional, regras e processos, a exemplo da concepção dos 

horários de trabalho, o trabalho em equipe, a cultura organizacional, a gestão pela qualidade, 

entre outros. 

Vidal (2002) acrescenta que no campo organizacional os ergonomistas realizam uma 

modalidade de pesquisa operacional que consiste em compreender como as pessoas articulam 

suas atividades para produzir os resultados que combinados são os produtos daquela 

organização. O autor relata ainda que a utilidade da Ergonomia no campo organizacional 

consiste no fato que por meio da modelagem do trabalho real poderá se estudar as cadeias de 

regulação informal, formalizando e até normatizando alguns desses procedimentos com o 

objetivo de codificar toda uma prática informal, que em muitas vezes é essencial para o bom 

andamento da produção. 

3.1.4 Modalidades da Ergonomia 

Wisner (1987) relata que a frequência e eficácia da ação do ergonomista diferenciam-se 

de acordo com as modalidades de ação. O autor define três modalidades de ação da 

ergonomia: correção, concepção e mudança.  

Vidal (2002) descreve de forma detalhada na Figura 6, como a ergonomia está 

classificada quanto ao seu objeto, sua perspectiva e sua finalidade. Um resumo do que trata 

essas classificações de acordo com Vidal (2002) é apresentado a seguir: 

a) Ergonomia de produto e de produção: a Ergonomia de produto é voltada para a 

incorporação de recomendações ergonômicas no projeto de artefatos diversos. Já a Ergonomia 

de produção está voltada para os sistemas de trabalho, buscando o entendimento das 

condições reais da atividade de produção. 

b) Ergonomia de intervenção e de concepção: a Ergonomia de Intervenção age 

sobre uma realidade existente. A intervenção é a resposta a uma demanda, que deverá ser 

trabalhada e uma solução deverá ser encaminhada para implementação. De forma diferente, a 

Ergonomia de concepção age a nível de projeto. Pode ser sintetizada como a Ergonomia de 

novos produtos, processos, ambientes e métodos de trabalho, bem como sistemas 

informatizados por exemplo.  
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c) Ergonomia de correção: ocorre quando a partir de uma análise inicial é 

implementada uma mudança limitada no que já existe. Geralmente na Ergonomia as correções 

reconhecem um erro de projeto ou de decisão de investimento. 

Figura 6 - Classificações da Ergonomia 

 

Fonte: (VIDAL, 2002, p.67). 

d) Ergonomia de enquadramento: ocorre quando se adota parâmetros previamente 

estabelecidos a partir de especificações. Os enquadramentos visam atender as normas e 

padrões, sejam os estabelecidos pela própria empresa ou por disposição legal de órgãos 

representativos dos trabalhadores. 

e) Ergonomia de Remanejamento: é verificada quando ocorre um amplo processo 

de mudanças do existente. Na Ergonomia de remanejamento visualiza-se de forma fácil a 

necessidade de mudança e são evidenciadas possibilidades de inovação e criatividade em um 

contexto onde várias restrições existem e são manifestas. 

f) Ergonomia de modernização: ocorre quando o remanejamento se dá em um 

contexto de mudança na base técnica do processo de produção, como no caso da implantação 

de automação. Uma demanda de modernização as mudanças existem de forma ampla e 

extensa. 

Em suma, a ergonomia contribui para a melhoria das situações de trabalho através da 

ação ergonômica, que busca compreender as atividades dos indivíduos em diversas situações 

de trabalho com vista à sua transformação. A situação do trabalho inserida em um contexto 

sociotécnico é o foco de ação, no intuito de decifrar as lógicas de funcionamento e suas 
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consequências, tanto para a qualidade de vida no trabalho quanto para o desempenho da 

produção (ABRAHÃO, 2009).  

3.1.5 Atividade de Trabalho 

Vidal (2002) enfatiza que a atividade de trabalho é a junção entre as componentes 

pessoais, organizacionais e tecnológicas de um processo de trabalho. A atividade humana 

num processo de produção resulta em uma interação entre fatores externos ao operador 

(normas, meios de trabalho, mobiliários) e fatores internos ao operador (estado orgânico, 

competência, personalidade). A Figura 7 esquematiza como se dá essa interação. 

Figura 7 - Modelo sociotécnico de situação de trabalho 

 

Fonte: (VIDAL, 2002, p.146). 

Sendo assim, a situação de trabalho é definida por Vidal (2002) como sendo uma 

combinação singular dos fatores internos e externos em um determinado contexto. O autor 

acrescenta ainda que a Ergonomia compreende que toda a atividade ocorre em uma situação a 

que se reporta e se referencia a todo instante. 

De acordo com Guérin et al. (2001), em situação de trabalho profissional, a definição da 

tarefa corresponde a um modo concreto de apreensão do trabalho, cuja a intenção é a redução 

da improdutividade. Sendo assim, a tarefa diz respeito a um conjunto de objetivos atribuído 

ao operador e a um conjunto de prescrições definidas no intuito de atingir esses objetivos. 

A atividade de trabalho é definida por Guérin et al. (2001) como o elemento central que 

organiza os componentes da situação de trabalho. Apresenta-se como uma resposta às 

prescrições determinadas anteriormente e tem a capacidade de transformá-las. A própria 

realização da atividade de trabalho estabelece uma interdependência e uma interação estreita 
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entre os componentes que compõem a situação de trabalho. A Figura 8 esquematiza essa 

relação entre a tarefa e atividade de trabalho. 

Figura 8 - Relação entre tarefa e atividade de trabalho 

 

Fonte: (GUÉRIN et al.,2001, p.15). 

Isto posto, a atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à situação real de 

trabalho, objeto da prescrição. A distância entre o prescrito e o real é a manifestação concreta 

da contradição sempre presente no ato de trabalho. Por consequência a análise ergonômica da 

atividade é a análise das estratégias utilizadas pelo operador para administrar essa distância, 

em suma, é a análise do sistema homem/tarefa (GUÉRIN et al, 2001). 

3.1.6 Macroegonomia 

A Macroergonomia é uma subdisciplina da ergonomia que lida com as análises e o 

projeto dos sistemas de trabalho.  Um sistema de trabalho envolve duas ou mais pessoas que 

interagem com equipamentos, programas, ambiente externo e interno, e principalmente com 

uma estrutura organizacional (HENDRICK e KLEINER, 2006). 

De acordo com Hendrick e Kleiner (2006) a Macroergonomia baseia-se em um modelo 

sociotécnico de sistemas, que vê as organizações como agências de transformação, pois 

transformam entradas em produtos. Esse processo de transformação requer o monitoramento 

de três subsistemas: o tecnológico, o de pessoal e o do sistema de trabalho, esses subsistemas 

consistem da combinação de uma estrutura organizacional e os processos.  
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A Macroergonomia preliminarmente, apresenta uma abordagem Top-Down porque 

inicia com as variáveis relevantes do sistema sociotécnico em termos de suas implicações na 

concepção da estrutura geral do sistema de trabalho e dos processos relacionados. Entretanto, 

assim que essas variáveis são avaliadas, a implementação envolve métodos de ergonomia 

participativa, caracterizando a Macroergonomia também como uma abordagem Bottom-up 

(KLEINER, 1998). 

Desse modo, o método mais comum em Macroergonomia é a ergonomia participativa 

que é definida por Wilson (1995) como: 

“O envolvimento das pessoas no planejamento e no controle de uma parcela 

significante das suas próprias atividades de trabalho, com conhecimento 

suficiente e poder para influenciar tantos processos como os resultados para 

estabelecer as metas desejáveis” (WILSON, 1995, p.37, apud HENDRICK e 

KLEINER, 2006, p.54). 

 

A prática da ergonomia participativa exige uma estrutura organizacional que apoie a 

ação ergonômica. Além disso, os trabalhadores devem estar envolvidos com o planejamento e 

controle de suas atividades de trabalho, faz-se necessário que sejam disponibilizados 

treinamentos e que os trabalhadores tenham autoridade mínima suficiente para tomada de 

decisão (HENDRICK e KLEINER, 2006). 

3.2 Resiliência 

 De acordo com os seguintes dicionários da língua portuguesa a palavra resiliência 

apresenta os seguintes significados: 

“S.f. Propriedade de um corpo se recuperar a sua forma original após sofrer 

deformação” (PRIBERAM, 2016). “S.f. Elasticidade que faz com que certos 

corpos deformados voltem à sua forma original” (MICHAELIS, 2016). 

 

Observa-se que essas definições físicas da resiliência se referem aos estudos sobre 

tensão e deformação de objetos metálicos desenvolvidos pelo cientista inglês Thomas Young 

(SOUZA, 2010). A origem da palavra resiliência é do latim resilire que significa “saltar para 

trás”.  No entanto, desde a década de 70 o conceito de resiliência passou a ser usado com um 

sentido metafórico em diversas áreas do conhecimento (KLEIN et al. 2003). 

Woods (2006) relata que quando se usa o termo resiliência, tem-se como primeira 

reação pensar em resiliência como adaptabilidade, ou seja, habilidade de absorver ou adaptar-

se à perturbações e mudanças. Entretanto a resiliência não pode ser simplesmente a 

capacidade adaptativa de um sistema. Resiliência consiste na habilidade de reconhecimento e 
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adaptação para lidar com perturbações imprevistas, que colocam em questão o modelo de 

competência da organização e exige uma mudança do processo, estratégias e coordenação. 

Isso significa que resiliência está interessada no monitoramento das condições de 

contorno do modelo de competência atual (como as estratégias correspondem as exigências) e 

ajustam ou expandem o modelo que melhor acomoda as novas exigências. Portanto 

engenharia de resiliência dedica esforços para tornar observável o modelo de como a 

organização cria a segurança, a fim de ver quando o modelo precisa de revisão (WOODS, 

2006). 

Hale e Heijer (2006) corroboram com Woods (2006) ao relatarem que a resiliência 

descreve a característica de gerenciar as atividades da organização para se antecipar e 

contornar as ameaças à sua existência e a seus objetivos principais. Isso é demonstrado, em 

particular, na capacidade de gerenciar severas pressões e conflitos entre a segurança e os 

objetivos principais de produção ou desempenho da organização.  

Esse aspecto da resiliência de gerenciar as atividades da organização, concentra-se na 

prevenção da perda de controle sobre o risco, ao invés da recuperação a partir dessa perda de 

controle. Deveras, a resiliência é a habilidade de dirigir as atividades da organização para que 

seja possível navegar perto da área onde os acidentes acontecerão, mas sempre ficando de fora 

dessa área perigosa (HALE e HEIJER, 2006). 

Isto implica uma consciência muito sensível de onde a organização está em relação a 

essa área de perigo além de uma resposta muito rápida e eficaz quando são detectados sinais 

de perigo imediato ou real, mesmo inesperados ou desconhecidos. A Resiliência é um 

processo dinâmico de direção e não um estado estático de uma organização. Precisa ser 

trabalhada continuamente, a tarefa nunca termina e a resiliência pode sempre desaparecer ou 

ser provada ineficaz diante de ameaças particulares (HALE e HEIJER, 2006). 

3.2.1 Engenharia de Resiliência 

Considerando que a gestão da segurança atual (Safety-I) centra-se na redução do 

número de resultados adversos através da prevenção desses eventos, a Engenharia de 

Resiliência procura maneiras de melhorar a capacidade dos sistemas para ter sucesso em 

diferentes condições (Safety-II). O foco da definição Safety-I está em proteção e prevenção 

contra eventos prejudiciais (segurança de proteção), o foco da definição Safety-II é mais 
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amplo e diz respeito à capacidade do sistema de funcionar de forma a produzir resultados 

aceitáveis (segurança produtiva) (HOLLNAGEL, 2015).  

Sendo assim, a Engenharia de Resiliência contrasta com o paradigma de segurança 

existente que trata a segurança como uma tabulação de erros e intervém para reduzir essa 

contagem. Uma organização resiliente trata a segurança como um valor central, não como 

uma mercadoria que pode ser contabilizada. A segurança se mostra apenas pelos eventos que 

não acontecem (WOODS e HOLLNAGEL, 2006).  

A Engenharia de Resiliência trata do que um sistema precisa para a sua existência e 

crescimento contínuo, portanto, aborda a segurança e os principais processos de negócios 

(produtividade, qualidade e eficácia). Isso tem consequências sobre como a segurança é 

entendida ou definida, como é medida e como ela é administrada (HOLLNAGEL, 2015). 

Para Woods (2006) a Engenharia de Resiliência deve monitorar a tomada de decisão 

das organizações para avaliar os riscos em que esta opera mais perto dos limites de segurança 

do que percebe. O monitoramento da resiliência deve levar a intervenções para gerenciar e 

ajustar a capacidade de adaptação de como o sistema enfrenta novas formas de variações e 

desafios. 

Woods (2006) relata que o processo de monitorar e gerenciar a resiliência, ou sua 

ausência e fragilidade, preocupa-se em entender como o sistema se adapta e quais os tipos de 

distúrbios no ambiente, incluindo a compreensão das seguintes propriedades: 

I. Capacidade de armazenamento: o tamanho ou tipo de perturbação que o 

sistema pode absorver ou adaptar-se sem um colapso fundamental no desempenho, ou na 

estrutura do sistema. 

II. Flexibilidade em relação a rigidez: a habilidade do sistema se reestruturar em 

reposta a pressões e mudanças externas. 

III. Margem (tolerância admissível): quão perto ou precariamente o sistema está 

operando atualmente em relação a um ou outro tipo de limite de desempenho. 

IV. Tolerância: como o sistema se comporta perto de um limite – se o sistema 

degrada à medida que aumenta o stress/pressão ou colapsa rapidamente quando a pressão 

excede a capacidade de adaptação. 
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Dessa forma, a Engenharia de Resiliência tem como objetivo fornecer suporte para os 

processos cognitivos de reformulação dos modelos organizacionais de como a segurança é 

criada antes dos acidentes ocorrerem. Isso deve ser feito por meio do desenvolvimento de 

medidas e indicadores que contribuam para a resiliência (HOLLNAGEL et al., 2006). 

3.2.2 Resiliência nas organizações 

As organizações gerenciam, mantêm e operam a infraestrutura, criam a economia e 

contribuem para a nossa sociedade. A habilidade das organizações em continuar suas 

operações face aos eventos inesperados, como eventos de grande risco, terá uma grande 

influência sobre o período de tempo em que os serviços essenciais estarão indisponíveis, e 

sobre a duração da recuperação para a comunidade como um todo (DALZIELL e 

MCMANUS, 2004). 

Hollnagel (2010) afirma que se uma organização é resiliente, então ela é também 

segura. Entretanto o oposto não se aplica, pois, uma organização segura não é 

necessariamente resiliente. Isso se explica pelo fato de que é impossível que algo dê certo e 

errado, para que se tenha um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo. Daí se o número de 

coisas que dão certo aumenta, então o número de coisas que dão errado diminuem.  

A principal caraterística de um sistema2 resiliente é a capacidade de ajustar o seu 

funcionamento. Os ajustes podem ocorrer depois de algo ter acontecido (ajuste reativo) ou 

antes que algo aconteça (ajuste proativo). Os ajustes reativos são os mais comuns e envolvem 

respostas de curto prazo, entretanto, responder depois que algo aconteceu não é suficiente 

para garantir a segurança e sobrevivência do sistema (HOLLNAGEL, 2015). 

Por essa razão, os ajustes proativos permitem que o sistema mude de um estado de 

operação normal para um estado de prontidão aumentada antes que algo aconteça. Nesse caso, 

os recursos são alocados para corresponder às necessidades do evento esperado e funções 

especiais podem ser ativadas (HOLLNAGEL, 2015). 

Nesse contexto, a Engenharia de Resiliência enfatiza que a resiliência, e a segurança, 

são algo que uma organização faz, ao invés de algo que uma organização tem. Hollnagel 

(2010) define que para ser resiliente, uma organização deve ser capaz de fazer certas coisas, 

que podem ser expressas praticamente por quatro habilidades básicas: 

                                                           
2 "sistema" é utilizado em sentido amplo e inclui, por exemplo, a organização (HOLLNAGEL, 2015). 
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a) Habilidade de responder – uma organização resiliente deve ser capaz de 

responder a variabilidades regulares e irregulares, perturbações e oportunidades. Uma 

organização resiliente deve saber o que fazer e quando fazê-lo. Essa é a habilidade de abordar 

o real. 

Para responder a organização deve ser capaz de detectar que algo aconteceu, reconhecer 

e avaliar a situação necessária de uma resposta, ou seja, a organização deve saber como e 

quando responder e ter os recursos necessários para tal. 

b) Habilidade de monitorar – uma organização resiliente deve ser capaz de 

monitorar o que acontece e reconhecer se alguma coisa se altera a ponto de afetar sua 

habilidade de executar as operações atuais ou previstas. Uma organização resiliente deve 

saber seu foco pelo menos durante o período atual da atividade ou operação. Essa é a 

habilidade de lidar com o crítico. 

Essa habilidade envolve a capacidade da organização em monitorar com flexibilidade o 

seu próprio desempenho, abordando potenciais ameaças a curto prazo antes que se tornem 

reais. Além disso o monitoramento deve ser baseado em indicadores de liderança válidos, ou 

seja, precursores confiáveis para eventos que estão prestes a acontecer, ao invés de 

indicadores reativos, que são somente conhecidos após o fato. 

c) Habilidade de se antecipar – uma organização resiliente deve ser capaz de 

antecipar desenvolvimentos que se situam mais no futuro, além do rol de operações atuais. 

Ela deve ser capaz de considerar os possíveis eventos, condições ou mudanças de estado 

futuros que podem afetar a habilidade de funcionamento da organização, seja de forma 

positiva ou negativa. Essa é a habilidade de lidar com o potencial. 

Essa habilidade vai além da avaliação de risco convencional. Lidar com o potencial 

deve considerar o ambiente organizacional em um sentido mais amplo, como mudanças em 

demandas, recursos, restrições e oportunidades. Para lidar com o potencial é necessário 

reconhecer que o futuro é incerto e estar disposto a apostar em novas formas de pensar. 

d) Habilidade de aprender – uma organização deve ser capaz de aprender com 

suas experiências, compreendendo o que aconteceu e ser capaz de tirar as lições certas das 

experiências certas. Essa é capacidade de lidar com os fatos. 

Ao aprender com a experiência, é importante separar o que é fácil do que é significativo 

aprender, uma vez que, compilar estatística de acidentes ou preencher bases de dados não é o 

mesmo que aprender. No caso em que o número de coisas que dão certo, incluindo momentos 
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de quase falha, é maior do que o número de coisas que dão errado, faz sentido aprender tanto 

com os acertos como com os erros. 

As quatro habilidades para uma organização resiliente preconizadas por Hollnagel 

(2010) são esquematizadas na Figura 9:  

Hollnagel et al. (2010) enfatiza que a Engenharia de Resiliência não pode prescrever um 

certo equilíbrio ou proporção entre as quatro habilidades. Uma vez que, para organizações 

como por exemplo, um corpo de bombeiros, é mais importante ser capaz de responder ao real 

do que considerar o potencial, enquanto que para uma organização que trabalhe com vendas, a 

capacidade de se antecipar pode ser tão importante quanto a capacidade de responder. Torna-

se evidente que é necessário para qualquer organização a abordagem em certa medida de cada 

uma das quatro habilidades, no intuito de que seja resiliente. 

Figura 9 - As quatro habilidades para a resiliência organizacional 

 

Fonte: (HOLLNAGEL, 2010, p.5). 

Além disso, Hollnagel (2015) levanta a questão se essas quatro habilidades são 

suficientes e se outras habilidades devem ser incluídas. Isto posto, o autor sugere mais duas 

habilidades adicionais: a capacidade de adaptação e a habilidade de se comunicar.  

A capacidade de adaptação é uma habilidade composta e não uma capacidade primária. 

Um sistema que é adaptável pode ajustar ou modificar-se melhor a forma como ele funciona 

para diferentes condições. Isso requer uma combinação das habilidades de responder, 

aprender e monitorar. A comunicação pode ser considerada uma habilidade primária para que 

o sistema exista. Para um sistema como uma organização a comunicação explícita é 
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necessária para coordenar o funcionamento das várias partes. Entretanto a própria 

comunicação não fornece uma resposta. (HOLLNAGEL, 2015). 

Diante das habilidades necessárias para a resiliência organizacional, é importante 

ressaltar algumas questões que dificultam o alcance desse objetivo: as organizações são 

sistemas complexos e atuam em contextos de mudanças constantes; muitos líderes de 

organizações concordam com a necessidade de melhoria da resiliência em organizações, no 

entanto, não dispõem de recursos e tempo para tal, uma vez que projetos de melhoria da 

resiliência disputam os mesmos recursos com outros projetos mais tradicionais (DALZIELL e 

MCMANUS, 2004; LEE et al, 2013). 

Dessa forma, a geração de um caso de negócio convincente para o investimento em 

resiliência pode ser difícil, especialmente quando o período de retorno é maior do que o 

horizonte de planejamento da organização (DALZIEL E MCMANUS, 2004).  

Dalziell e McManus (2004) sugerem alguns requisitos para que esse objetivo seja 

alcançado: Desenvolvimento de metodologias simples, mas eficazes para que as organizações 

avaliem e melhorem sua resiliência; estabelecimento de uma terminologia comum para 

facilitar o debate sobre a resiliência dentro das organizações e permitir a comunicação entre 

organizações sobre questões comuns; desenvolvimento de medidas para avaliar a resiliência, 

que sejam significativas para os tomadores de decisão nas organizações bem como para as 

metas e objetivos gerais da organização. 

3.3 Desastres e riscos 

A terminologia da estratégia internacional das Nações Unidas para a Redução de Riscos 

de Desastres define desastre como uma grave perturbação do funcionamento de uma 

comunidade ou sociedade que envolve perdas e impactos humanos, materiais, econômicos ou 

ambientais generalizados, excedendo a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de 

lidar com os seus próprios recursos (UNISDR, 2009). 

O Centro de Investigação sobre a Epidemiologia dos desastres (Centre for Research on 

the Epidemiology of Disasters – CRED) define desastre como “uma situação ou evento que 

supera a capacidade local, exigindo um pedido de assistência externa a nível nacional ou 

internacional” (ADSR, 2015). 
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Perry e Quarantelli (2005) chamam a atenção para a natureza social de tais 

acontecimentos. Os autores afirmam que um desastre não é um acontecimento físico, e sim, 

uma ocasião social, ou seja, os desastres são principalmente resultados das ações humanas. Os 

autores relatam que inundações, terremotos, e outros agentes de desastres têm consequências 

sociais devido as atividades envolvidas antes, durante e após o impacto de uma catástrofe.  

A UNISDR (2004) esclarece que para compreender que o desastre não é “natural” é 

importante que sejam considerados os elementos do risco. O risco é uma função da ameaça 

(um ciclone, um terremoto, a cheia de um rio, ou incêndio), da exposição de pessoas e bens a 

essa ameaça, e das condições de vulnerabilidades das populações e bens expostos. Esses 

fatores não são estáticos e podem ser aperfeiçoados por meio das capacidades institucionais e 

individuais de enfrentamento e ação para reduzir o risco. O risco de acordo com a UNISDR 

(2012) apresenta a seguinte notação: 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =
𝐴𝑚𝑒𝑎ç𝑎 x 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 x 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Dessa forma, torna-se inapropriado falar de desastres “naturais” como se eles pudessem 

existir fora das ações e decisões dos seres humanos e de suas sociedades (PERRY e 

QUARANTELLI, 2005). 

No que diz respeito a expressão “desastres naturais” a UNISDR (2012) esclarece que o 

que existe são “perigos naturais” que somados a vulnerabilidade social, ambiental, econômica 

e política resultam em eventos de desastres. A UNISDR (2004) apresenta a seguinte 

classificação para os perigos naturais: 

i. Hidrometeorológicos: Processos naturais ou fenômenos de natureza 

atmosférica, hidrológica ou oceanográfica. 

ii. Geológicos: Processos naturais da terra ou fenômenos que incluem processos 

de origem endógena, tectônica ou exógena, como movimentos de massa. 

iii. Biológicos: Processo de origem orgânica ou transportados por vetores 

biológicos, incluindo a exposição de microrganismos patogênicos, toxinas e substâncias 

bioativas. 

iv. Tecnológicos: Perigo associado a acidentes tecnológicos ou industriais, falhas 

de infraestrutura ou certas atividades humanas que podem causar perdas de vidas ou lesões, 

danos materiais, perturbações sociais e econômicas e degradação ambiental. 
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Além desses tipos de perigos, a UNISDR (2004) define o termo “degradação ambiental” 

como: processos induzidos pelo comportamento e atividades humanas (às vezes combinadas 

com riscos naturais) que danificam a base de recursos naturais ou alteram adversamente os 

processos naturais ou os ecossistemas. Os efeitos de uma degradação ambiental são variados e 

podem contribuir para o aumento de vulnerabilidade e da frequência e intensidade dos riscos 

naturais. 

Compreender a natureza dos perigos naturais envolve uma consideração de quase todos 

os fenômenos físicos do planeta. Os perigos são dinâmicos e com impactos potenciais 

altamente variáveis, pois diferentes grupos sociais são mais ou menos vulneráveis a certos 

tipos de perigos. Enquanto desastres de todos os tipos afetam mais diretamente os pobres, 

mulheres e homens, pessoas de diferentes idades, grupos étnicos e pessoas com níveis de 

habilidade física e cognitiva diferentes, experimentam desastres de maneiras distintas 

(UNISDR, 2004). 

3.3.1 Gestão de Riscos de Desastres 

De acordo com Lavell et al. (2009), a Gestão de Risco de Desastre (GRD) refere-se a 

um processo social, que tem o intuito de prever a redução e o controle permanente dos fatores 

de riscos de desastres em toda a sociedade, de forma integrada com o desenvolvimento 

humano, econômico, ambiental e territorial sustentável.  

Para uma melhor compreensão da gestão de riscos de desastres, além do entendimento 

dos termos “perigo” e “riscos” já explicitados nesse contexto, se faz necessário também o 

entendimento de outros termos que norteiam o processo de gestão de riscos de desastres. A 

seguir são apresentadas as definições para esses termos que são fornecidas pela Estratégia 

Internacional para a Redução de Riscos de Desastres das Nações Unidas (UNISDR, 2004): 

- Resiliência: é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a 

riscos, de resistir, absorver, acomodar e se recuperar em tempo hábil e eficiente dos efeitos de 

um perigo, inclusive por meio da preservação e restauração de suas estruturas e funções 

básicas essenciais.  

- Vulnerabilidade: são as condições determinadas por fatores ou processos 

físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a susceptibilidade de uma 

comunidade ao impacto dos perigos. 
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- Capacidade – é a combinação de todos os pontos fortes e recursos disponíveis 

dentro de uma comunidade, sociedade ou organização que pode reduzir o nível de risco ou as 

consequências de um desastre. 

- Redução de Risco de Desastres (RRD) – estrutura conceitual de elementos 

considerados com possibilidades de minimizar vulnerabilidades e riscos de desastres em toda 

a sociedade. Além disso a RRD evita ou limita os impactos adversos dos riscos dentro do 

amplo contexto do desenvolvimento sustentável. 

A terminologia da estratégia internacional das Nações Unidas para a Redução de Riscos 

de Desastres (UNISDR, 2009) a partir da definição mais geral de gestão de riscos  define a 

Gestão de Riscos de Desastres como o processo sistemático de utilização de diretrizes 

administrativas, organização, habilidades operacionais, e capacidades para implementar 

estratégias, políticas e capacidades melhoradas de enfrentamento, no intuito de diminuir os 

impactos adversos dos perigos, bem como, a possibilidade de um desastre. 

O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres no período de 2015 a 2030 

estabelece que a gestão de riscos de desastres destina-se a proteger as pessoas, seus bens, 

saúde, meios de vida, bens de produção, patrimônio cultural e ambiental, bem como promover 

e proteger os direitos humanos. Para isso, é necessário que a redução do risco de desastres 

envolva o engajamento e cooperação da sociedade como um todo. Além disso, exige-se 

delegação de poderes e participação inclusiva, acessível e sem discriminação, em especial aos 

afetados de classe social mais baixa (UNISDR, 2015). 

As estratégias de redução de desastres incluem, em primeiro lugar, a avaliação da 

vulnerabilidade e dos riscos, bem como uma série de capacidades institucionais e operacionais 

(UNISDR, 2004). A Estratégia Internacional para a Redução de Riscos de Desastres das 

Nações Unidas descreve em um contexto geral, por meio da Figura 10, um quadro com as 

atividades primárias da gestão de risco de desastres. 

As atividades que norteiam a gestão de riscos de desastres proposta pela UNISDR 

(2004) baseiam-se nas funções de preparação, resposta e recuperação. A seguir essas funções 

serão explicitadas a partir da descrição mais atual fornecida pela terminologia da estratégia 

internacional das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR, 2009). 

- Preparação: conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos governos, 

organizações de resposta e recuperação, profissionais, comunidades e indivíduos para de 
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forma eficaz se antecipar, responder e recupera-se dos impactos de eventos, condições de 

risco prováveis, iminentes ou atuais (UNISDR, 2009, p.21) 

- Resposta: prestação de serviços de emergência e de assistência pública durante 

ou imediatamente após um desastre, no intuito de salvar vidas, reduzir os impactos à saúde 

das pessoas, à segurança pública e atender as necessidades básicas de subsistência das pessoas 

(UNISDR, 2009, p.24). 

- Recuperação: restauração e melhoria, quando apropriado, de instalações, meios 

de subsistência e condições de vida das comunidades afetadas por desastres, incluindo 

esforços para diminuir os fatores de riscos que levam aos desastres (UNISDR, 2009, p.23). 

Figura 10 - Quadro para a redução de riscos de desastres 

 

Fonte: (UNISDR, 2004 p.15). 

De acordo com a Figura 10, as características essenciais de uma estratégia de redução 

de desastres incluem a avaliação da vulnerabilidade das instalações cruciais para a 
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infraestrutura social e econômica, a utilização de sistemas de alerta rápido eficazes e a 

aplicação de muitos tipos diferentes de capacidades científicas, técnicas, educacionais e outras 

qualificadas (UNISDR, 2004). 

Dado que a redução dos desastres se baseia numa estratégia contínua de avaliação da 

vulnerabilidade e dos riscos, se faz necessário envolver muitos atores, provenientes de 

governos, instituições técnicas e educacionais, profissionais, comerciais e comunidades locais. 

As atividades devem ser integradas em estratégias de planejamento e desenvolvimento que 

permitam e incentivem o intercâmbio geral de informações. Dessa forma, relações 

multidisciplinares são essenciais para que a redução de desastres seja abrangente e sustentável 

(UNISDR, 2004). 

3.3.2 Gestão de Riscos de Desastres no Brasil 

No Brasil a Gestão de Riscos de Desastres é de atribuição da Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). A atuação da proteção e defesa civil compreende além 

das ações de preparação, as de resposta e de recuperação já explicitadas anteriormente, as 

ações de prevenção e de mitigação.  

De acordo com a UNISDR (2009) a prevenção é o ato de evitar totalmente os impactos 

adversos de perigos e desastres relacionados. Geralmente não é possível prevenir todos os 

impactos adversos das ameaças. Dessa forma, as ações preventivas se transformam em ações 

de mitigação, ou seja, em ações que visam minimizar os efeitos do desastre 

Essas ações ocorrem com o envolvimento dos vários setores do governo nos níveis 

federal, estadual e municipal. A gestão do risco e o gerenciamento dos desastres integram o 

ciclo de gestão em proteção e defesa civil que é apresentado na Figura 11: 

A Gestão de Risco de Desastres do Ciclo de Gestão em Proteção e Defesa Civil 

compreende as ações de prevenção e mitigação, bem como as ações de preparação. De acordo 

com o CEPED/UFSC (2014b), essas ações integram a fase de normalidade e envolve as 

seguintes ações: identificação dos riscos; avaliação e geração de conhecimento; prevenção e 

mitigação do risco futuro, criação de uma cultura de prevenção e a preparação e melhoria do 

sistema de respostas das organizações e da sociedade.  

Torna-se importante ressaltar que a gestão dos riscos também se dá na etapa de 

recuperação, uma vez que, ao tratar sobre a recuperação dos prejuízos causados por um 
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desastre, deve-se pensar ainda na prevenção de riscos no intuito de evitar desastre futuros 

(CEPED/UFSC, 2014b). 

Figura 11 - Ciclo de Gestão em Proteção e Defesa Civil 

 

Fonte: (CEPED/UFSC, 2014a, p.17). 

No Ciclo de Gestão de Proteção e Defesa Civil (CEPED/UFSC, 2014b), o 

Gerenciamento do Desastre (GD) se dá na fase pós-desastre e compreende o planejamento, 

coordenação e execução das ações de respostas e de recuperação. As ações de resposta são 

classificadas em ações de socorro, assistência às populações atingidas e reabilitação: 

i. Socorro – ações imediatas de resposta ao desastre, no intuito de socorrer as 

vítimas, estas ações incluem busca, salvamento, primeiros-socorros, e atendimento médico e 

cirúrgico de urgência (CEPED/UFSC, 2014b, p.24). 

ii. Assistência às populações atingidas – ações imediatas para garantir a 

integridade e cidadania às pessoas atingidas. Essas ações incluem a manutenção de serviços 

essenciais como o fornecimento de água potável, fornecimento e meios de preparação de 

alimentos, abrigo, vestuário, suprimento de material de limpeza e higiene pessoal, apoio 

logístico às equipes, dentre outras ações estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional 

(CEPED/UFSC, 2014b, p.24). 
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iii. Reabilitação – ações emergenciais para reestabelecer as condições de 

segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluem desmontagens de estruturas 

comprometidas, restabelecimento de energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário, ou 

seja, restabelecimento das condições básicas para que as pessoas possam habitar em 

determinada área (CEPED/UFSC, 2014b, p.25). 

 O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CENAD) coordena as 

ações de respostas da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, cabe ao CENAD 

gerenciar as informações de risco, de forma que os Estados e Municípios tenham suporte nas 

ações de preparação para os desastres junto às comunidades mais vulneráveis. 

De acordo com CEPED/UFSC (2014b), as ações de recuperação se iniciam após a 

estabilização da situação devido às ações de repostas. As ações de recuperação de 

infraestrutura estão classificadas em ações de reconstrução e de restauração:  

i. Ações de reconstrução – ações que restabelecem o cenário destruído pelo 

desastre, como reconstrução de casas, prédios públicos, sistemas de abastecimento de serviços 

essenciais, como água e eletricidade, contenção de encostas, entre outras (CEPED/UFSC, 

2014b, p.25). 

ii. Ações de restauração – ações aplicadas em estruturas públicas que foram 

destruídas ou interditadas de forma parcial. Envolve os serviços necessários para recompor a 

obra ou edificação aproveitando sua parte não danificada (CEPED/UFSC, 2014b, p.25). 

Cada etapa no Gerenciamento do Desastre dispõe de ações específicas e metodologias 

de trabalho pré-definidas. Quando essas ações são mal coordenadas, podem ocasionar 

situações críticas que colocam a população afetada exposta a novos riscos que aumentam 

ainda mais sua vulnerabilidade (CEPED/UFSC, 2014b) 

Logo, é importante que as etapas que constituem o ciclo de gestão em proteção e defesa 

civil não sejam vistas isoladamente, uma vez que elas estão interconectadas e são 

complementares, podendo ocorrer de forma simultânea. Além disso, a cada reinício do 

processo, espera-se fazer melhor que antes, no objetivo da melhoria contínua (CEPED/UFSC, 

2004a; CEPED/UFSC, 2014b). 

3.4 Avaliação de desempenho  
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A globalização da economia e seus efeitos forçaram a busca da competitividade pelas 

empresas. Essa busca impôs além de uma reestruturação profunda, o estabelecimento de 

novos conceitos voltados a flexibilidade, produtividade e superação da satisfação dos clientes. 

(PONTES, 2014).  

Nesse contexto, a informação e avaliação de desempenho se apresentam essenciais para 

que as organizações possuam maior agilidade no reconhecimento de potenciais, de 

oportunidades e ameaças, antes que elas se concretizem. Isso poderá ser feito por meio de 

avaliações estratégicas de desempenho, proporcionando às organizações a tão almejada 

vantagem competitiva (SINK e TUTTLE, 1993). 

Pontes (2005) define avaliação de desempenho como um método que visa estabelecer 

um contrato com os funcionários referente aos resultados desejados pela organização, além 

disso, visa acompanhar os desafios propostos, corrigir os rumos quando necessário e avaliar 

os resultados obtidos. 

Para Lucena (1992), o conceito de avaliação compreende a confrontação de algo que 

aconteceu (resultado) com algo que foi planejado (metas). A autora relata que a avaliação de 

desempenho no trabalho assume outra dimensão, ou seja, não se trata somente da 

confrontação dos objetivos com os resultados alcançados. Lucena (1992) enfatiza que a ação 

gerencial da organização deve assegurar que o desempenho gere o resultado esperado. A 

organização deve atuar de forma proativa identificando os desvios no desempenho e atuando 

sobre as causas que acarretaram esses desvios. 

Neely (2004) corrobora com Lucena (1992), quando afirma que o desempenho não é 

apenas algo que se observa e se mede, é o resultado de uma construção deliberada. Para Neely 

(2004) desempenho é um conceito relativo definido em termos de algum referencial, 

empregando um conjunto complexo de indicadores baseados no tempo e na causalidade com 

base em realizações futuras.  

Sink e Tuttle (1993) estabelecem um modelo em que o desempenho organizacional é 

composto por vários parâmetros ou critérios de desempenho inter-relacionados: eficácia, 

eficiência, produtividade, qualidade de vida no trabalho, inovação e lucratividade. Os critérios 

de desempenho são definidos por esses autores da seguinte forma: 
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i. Eficácia: a eficácia de um sistema deve traduzir a forma pela qual o sistema 

realiza o que foi proposto e reflete os objetivos por ele alcançados. Operacionalmente, 

eficácia é “a realização efetiva das coisas certas, pontualmente e com os requisitos de 

qualidade especificados. O modelo estabelece uma medida para a eficácia por meio da relação 

dos resultados obtidos e previstos. 

ii. Eficiência: a eficiência está associada ao consumo de recursos, pode ser 

estabelecida pela relação entre consumo previsto e o consumo real dos recursos. Dessa forma, 

o resultado esperado do sistema é consequência da quantidade prevista de recursos que se 

utiliza. Entretanto o resultado obtido também é função da quantidade efetiva de recursos 

consumida pelo próprio sistema, ou seja, a produtividade. 

iii. Produtividade: de acordo com o modelo, a produtividade é uma relação entre 

os resultados gerados pelo sistema e os recursos utilizados para a obtenção desses resultados. 

Dessa forma, a produtividade envolve os conceitos de eficácia, eficiência bem como também 

da qualidade.  

iv. Qualidade de vida no trabalho: diz respeito a um aspecto particular do processo 

de transformação e caracteriza-se pelas pessoas que compõem o sistema organizacional. Tem 

relação com as percepções e o potencial criativo das pessoas. A qualidade de vida no trabalho 

é de suma importância em todos os estágios de gerenciamento do sistema, uma vez que pode 

aumentar ou diminuir o desempenho. 

v. Inovação: pode ser entendida como um processo criativo capaz de mudar o que 

o sistema organizacional faz bem como a forma de se fazer. O processo de inovação inclui 

mudanças na estrutura organizacional, na tecnologia, nos produtos, nos serviços, nos 

procedimentos, nas políticas etc. 

vi. Lucratividade: é o resultado dos resultados financeiros da organização com 

relação os custos necessários para obtê-los. 

Essas propriedades são partes integrantes dos sistemas de suporte do processo de gestão 

das organizações que buscam identificar diferenciais competitivos. Dessa maneira, é 

imprescindível que as empresas conheçam seu desempenho em diferentes aspectos, para que 

assim, reconheçam seus pontos fortes e fracos e definam suas estratégias de ação (SINK e 

TUTTLE, 1993; PETRI, 2005). 

3.4.1 Processo de planejamento para a melhoria do desempenho  
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De acordo com Petri (2005) a abordagem de Sink e Tuttle (1993) é uma das mais 

difundidas na literatura, pois o processo de planejamento para a melhoria do desempenho 

proposto por esses autores contempla a fase do planejamento, procurando elaborar e 

implementar o planejamento estratégico e transformá-lo num sistema de medição para o 

acompanhamento do desempenho e em seguida, confrontar o que foi realizado com o 

planejado. 

 A Figura 12 representa o processo de planejamento para a melhoria do desempenho 

proposta por Sink e Tuttle (1993). 

A etapa 1 tem por finalidade preparar as equipes gerenciais para planejar a melhoria 

do desempenho. Na etapa 2, hipóteses de planejamento são desenvolvidas e analisadas em 

termos de importância para o plano de melhoria do desempenho e sua validade ou certeza de 

ocorrência. Além disso, as hipóteses levam em consideração as áreas que necessitam planos 

de contingência e permitem criar um mecanismo que leva em conta as incertezas e riscos 

(SINK e TUTLLE, 1993). 

Figura 12 - Processo de planejamento para a melhoria do desempenho 

 

Fonte: (SINK e TUTTLE, 1993, p. 40). 
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A etapa 3 tem como foco o desenvolvimento de objetivos estratégicos para a melhoria 

do desempenho, essa etapa deve ser desenvolvida de forma participativa e estruturada. Na 

etapa 4 são formulados os objetivos táticos e/ou itens de ação também de forma estruturada e 

participativa. A etapa 5 envolve a formação de times de ação para desenvolver as propostas de 

trabalho e envolve a sequência de medidas por meio de indicadores-chaves de desempenho, 

ou seja, medidas de eficácia, eficiência e qualidade para os objetivos do processo de 

planejamento e para a melhoria do desempenho (SINK e TUTTLE, 1993). 

A etapa 6 consiste no gerenciamento dos itens de ação, Propostas de implantação são 

criadas e inicia-se a fase de gerenciamento do projeto. Na etapa 7, cada time de ação avalia os 

resultados de seus projetos de melhoria. As medidas do êxito do projeto de melhoria devem 

ser integradas num sistema de visibilidade. Por fim na etapa 8 os times de ação gerenciam a 

implantação e monitoram o progresso do projeto de melhoria. Isso exige apoio e 

envolvimento contínuo da gerência (SINK e TUTTLE, 1993). 

O processo de planejamento de acordo com Sink e Tuuttle (1993) é geralmente 

reciclado de ano em ano, mas pode ser em um espaço de tempo menor a depender da 

organização. Além disso, o processo de planejamento é revisto tomando-se como base as 

lições aprendidas anteriormente. À medida que a organização avança ao longo do processo de 

planejamento e implantação dos itens de ação, as modificações necessárias devem ser 

integradas, possibilitando a evolução e melhoria contínua do processo. 

3.4.2 Indicadores de desempenho 

As medidas de desempenho têm sido mal-entendidas e às vezes mal utilizadas por 

muitas empresas. Nesse contexto, os indicadores de desempenho têm a função de indicar 

oportunidades de melhoria dentro das organizações. As medidas de desempenho devem ser 

utilizadas para identificar os pontos fracos e analisá-los para identificar os possíveis 

problemas causadores de resultados indesejados (KARDEC et al., 2002). 

De uma forma geral, Freudenberg (2003) define indicador como uma medida 

quantitativa ou qualitativa derivada de uma série de fatos observados que podem revelar a 

posição relativa em uma determinada área, que quando medida ao longo do tempo poderá 

apontar a direção da mudança. 
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Na acepção da palavra Kardec et al. (2002) definem indicadores como guias que 

permitem medir a eficácia das ações tomadas, assim como medir os desvios entre o planejado 

e o realizado, possibilitando comparações ao longo do tempo, com relação a dados internos e 

externos. 

Outra referência numérica importante, quando se trata de avaliação de desempenho, são 

os índices, sobre os quais serão apresentados alguns conceitos e estabelecida a diferença entre 

eles e indicadores.  

Branco filho (2006) define índice como uma indicação numérica que serve para 

caracterizar uma grandeza, é uma relação entre valores de qualquer medida ou escala. 

Kardec et al. (2002) define índice como tudo aquilo que denota alguma qualidade ou 

característica especial, por exemplo: índice analítico, índice de precisão, índice cronológico, 

etc. 

Existe uma certa confusão no uso dos termos indicador e índice. Entretanto, Siche et al. 

(2007) relatam que, em uma análise superficial índice e indicador possuem o mesmo 

significado. Entretanto, a diferença é que o índice se apresenta como um valor agregado final 

de um procedimento de cálculo, em que inclusive, são utilizados indicadores para a sua 

construção. Neste trabalho consideraremos o índice como um conjunto de indicadores. 

Os indicadores podem ser divididos de diversas maneiras, em várias categorias e de 

diversos modos, a depender do que se queira medir. A seguir são apresentados alguns tipos de 

indicadores mais comuns utilizados em organizações de diversos segmentos para diversas 

finalidades: 

3.4.3. Indicadores de segurança  

O objetivo principal na medição de segurança é desenvolver estratégias de intervenção 

que evitem acidentes. Os indicadores de segurança podem ser usados no reconhecimento 

prévio de sinais de um acidente, promovendo a melhoria da segurança (GRABOWSKI et al., 

2007). 

Geralmente o desempenho em segurança é medido a partir de acontecimentos, tais 

como taxas de acidentes, incidentes, lesões e custos. Essas medidas são denominadas de 

indicadores reativos (laggin indicators).  
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Os indicadores reativos são uma forma de monitoramento reativo que requer o relatório 

e a investigação de incidentes e eventos específicos para descobrir deficiências nesse sistema. 

Esses incidentes ou eventos não devem resultar em maiores danos ou lesões ou mesmo perda 

de contenção, desde que representem uma falha de um sistema de controle significativo que 

proteja ou limite as conseqüências de um grande incidente. Os indicadores reativos mostram 

quando um resultado de segurança desejado falhou ou não foi alcançado (HSE, 2006). 

Entretanto, há um consenso entre os profissionais de segurança e pesquisadores de que 

os indicadores reativos não fornecem informações necessárias para evitar acidentes futuros. 

Grabowski et al. (2007) ressaltam que os indicadores prévios ou preditivos (leading 

indicators) tem papel fundamental na melhoria da segurança, uma vez que, são um tipo de 

precursor do acidente, são condições, eventos ou medidas que precedem um evento 

indesejável e possibilitam a identificação, eliminação, minimização e controle dos riscos. 

Os indicadores preditivos são uma forma de monitoramento ativo focado em alguns 

sistemas críticos de controle de risco para garantir sua eficácia contínua. Os indicadores 

preditivos exigem uma verificação rotineira sistemática de que as ações ou atividades-chave 

são realizadas conforme o previsto. Eles podem ser considerados medidas de processo ou 

insumos essenciais para entregar o resultado de segurança desejado (HSE, 2006). 

Souza (2010) relata que os dois tipos de indicadores deverão coexistir, uma vez que 

ambos contribuem com informações relevantes para as organizações por meio de focos 

diferentes. Isso se justifica porque os indicadores reativos se voltam mais para os resultados 

das atividades gerenciais enquanto que os indicadores prévios consistem em como as 

atividades operacionais estão sendo executadas. 

3.4.4 Outros tipos de indicadores 

3.4.4.1 Indicadores de qualidade  

Os indicadores de qualidade medem a eficiência dos processos da empresa com relação 

ao atendimento dos requisitos mais importante para a manutenção do negócio, ou seja, a 

competência e a qualidade (MELLO et al., 2008). 

Os indicadores de desempenho e monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) servem de base para a verificação do amadurecimento do sistema implantado, bem 

como de fonte de informações para melhorias na empresa visando a competitividade 

(MELLO et al.,2008). 
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No Brasil a NBR ISO 9001:2008 estabelece os requisitos que os sistemas de gestão da 

qualidade devem possuir, estabelecendo o que deve ser monitorado e medido para assegurar 

os resultados das análises e avaliações que devem ser usados para determinar a necessidade 

ou as oportunidades que devem ser abordadas como parte da melhoria contínua. 

3.4.4.2 Indicadores sociais  

O uso de indicadores de situação de desempenho e resultados vem cada vez mais sendo 

exigido, uma vez que os analistas, a mídia, os políticos, bem como a população em geral se 

utilizam cada vez mais de indicadores sociais no intuito de avaliar avanços e retrocessos nas 

condições de vidas da população, verificar a eficácia ou ineficácia das políticas públicas entre 

outros (JANNUZZI, 2009). 

Jannuzzi (2009) define indicadores sociais como: 

“uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 

abstrato de interesse teórico (para a pesquisa acadêmica) ou programático 

(para formulação de políticas)” (JANNUZZI, 2009, p.15). 

 

Os indicadores sociais abrangem uma diversidade de classificações, como por exemplos 

indicadores de saúde, educação, demográficos, habitacionais, renda, etc. Jannuzzi (2009) 

estabelece que as propriedades desejáveis que os indicadores sociais devem possuir são: 

relevância social, validade, confiabilidade, cobertura, sensibilidade, especificidade, 

inteligibilidade de sua construção, comunicabilidade, factibilidade para obtenção, 

periodicidade na atualização, desagregabilidade e historicidade. 
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CAPÍTULO 4 - REVISÃO DA LITERATURA 

Devido à extensa discussão em torno das temáticas sobre indicadores de resiliência, 

optou-se por separar essa parte do referencial teórico em um capítulo específico para tal. A 

seguir, serão abordadas as principais discussões sobre a temática em questão a partir da 

revisão de literatura realizada sobre o respectivo tema. 

4.1 Classificações das medidas de resiliência 

As medidas de resiliência recebem as mais diversas classificações. A maior parte dos 

estudos existentes na literatura científica sobre indicadores de resiliência a desastres naturais 

são voltados para avaliação de resiliência de comunidades a exemplo dos trabalhos de Cutter 

et. al. (2008); Cutter et. al. (2014) e Yoon et. al. (2015). Entretanto estudos também vem 

sendo desenvolvidos no intuito de avaliar a resiliência de organizações a exemplo dos 

trabalhos de Chan et al. (2012) e Lee et al. (2013). 

Tendo em vista que os sistemas de indicadores são classificados em diversas categorias 

e/ou dimensões da resiliência (social, econômica, ambiental, institucional etc) e que a 

avaliação de resiliência pretendida neste trabalho se dá num contexto organizacional, torna-se 

relevante a avaliação dos sistemas de indicadores existentes, uma vez que os indicadores já 

em uso poderão ser aproveitados, totalmente ou parcialmente, e combinados em um novo 

índice que possibilite as instituições e organizações de gestão de risco de desastres a avaliação 

de sua resiliência.  

Esta revisão de literatura é importante, porque é a partir do que apresenta, discute e 

propõe cada um destes autores que será desenvolvido um sistema de indicadores que será 

validado e aplicado em Órgãos de Proteção e Defesa Civil de cidades brasileiras, no intuito de 

avaliar a resiliência organizacional dessas instituições, com relação à gestão de riscos e 

desastres nas cidades em que atuam.  

O Quadro 1 ilustra as classificações dos indicadores de resiliência de acordo com 

diversos autores. Nos próximos tópicos, seguindo a mesma ordem de apresentação do Quadro 

1, as classificações de resiliência ou de indicadores de resiliência e suas respectivas 

subclassificações designadas por cada autor, serão explicitadas separadamente. Com isso, essa 

variedade de termos utilizados poderão ser unificados e uniformizados de uma forma que 

possibilitem mensurar os parâmetros da resiliência organizacional de sistemas de proteção e 

defesa civil. 
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Quadro 1 - Classificação dos indicadores de resiliência segundo diversos autores 

Autor Classificação por Tipos 
Área de avaliação 

da resiliência 

Bruneau et.al. 

(2004) 
Dimensão 

Técnica, organizacional, 

social e econômica 

Comunidades; 

Sistemas de 

Infraestrutura e 

Emergência 

Chang e Shinozuka 

(2004) 
Dimensão 

Técnica, organizacional, 

social e econômica 

Comunidades; 

Sistemas de 

Infraestrutura 

Mayunga (2007) Formas de capital 
Social, Econômico; 

Humano; Físico; Natural 
Comunidades 

Cutter et al. (2008) Dimensão 

Ecológica; Social; 

Econômica, Institucional; 

Infraestrutura e Competência 

da comunidade 

Comunidade 

Cutter et al. (2010) Categoria 

Social; Econômica; 

Institucional, Infraestrutura e 

Capital da comunidade 

Comunidade 

Chan et al. (2012) Dimensão 

Ciência e técnica; Ambiente 

construído; Organizações e 

Institutos; Socioeconômica; 

Ambiente natural 

Comunidades; 

Organizações de 

gestão de risco de 

desastre; Governo 

Lee et al. (2013) Fator 
Capacidade adaptativa; 

Planejamento 
Organizações 

Engle et al. (2014) Categoria 

Governança e Segurança; 

Sistemas de recursos 

naturais; Sistemas 

econômicos; Infraestrutura 

Adaptável  

Cutter et al. (2014) Categoria 

Social; Econômica; Capital 

da comunidade; 

Institucional; Habitação e 

infraestrutura; Ambiental 

Comunidade 

Dasgupta e Shaw 

(2015) 
Dimensão 

Socioeconômica; 

Institucional; Ecológica e 

Ambiental 

Comunidades 

Yoon et al. (2015) Dimensão 

Humana; Social; 

Econômica; Institucional; 

Física e Meio ambiente 

Comunidades 

Khalili et al. (2015) Dimensão 
Técnica, organizacional, 

social e econômica 
Comunidades 

Lam et al. (2016) Variáveis 

Demográfica; Social; 

Econômica; Governamental, 

Meio ambiente e Saúde 

Comunidades 

Fonte: (Pesquisa, 2018). 

4.1.1 Classificação por Bruneau et al. (2004) 

Bruenau et al. (2004) propuseram um quadro conceitual para definir a resiliência de 

comunidades a desastres sísmicos. O quadro desenvolvido pelos autores integra medidas em 

quatro dimensões da resiliência da comunidade por eles definidas (TOSE – Técnica, 

Organizacional, Social e Econômica), podendo ser usado para quantificar medidas de 
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resiliência para vários tipos de sistemas físicos e organizacionais. Bruneau et al. (2004) 

explicam cada dimensão da seguinte forma: 

i. A dimensão técnica da resiliência diz respeito a capacidade dos sistemas físicos 

em executar suas funções a níveis aceitáveis e/ou desejados quando sujeitos a forças de 

terremotos. 

ii. A dimensão organizacional da resiliência refere-se à capacidade das 

organizações que gerenciam instalações críticas e possuem reponsabilidades de desempenhar 

funções críticas relacionadas a desastre para tomar decisões e ações que contribuam para o 

alcance das propriedades da resiliência (robustez, redundância, desenvoltura e rapidez). 

iii. A dimensão social consiste em medidas que são projetadas para minimizar o 

grau em que comunidades atingidas por terremotos e as jurisdições governamentais sofrem 

com consequências negativas devido à perda de serviços essenciais devido a terremotos. A 

dimensão econômica, do mesmo modo, refere-se à capacidade de reduzir as perdas 

econômicas diretas e indiretas resultantes de terremotos. 

Bruneau et al. (2004) relacionas as dimensões das medidas de resiliência com as 

propriedades da resiliência que são definidas pelos autores da seguinte forma: 

a) Robustez: diz respeito à força ou capacidade de elementos, sistemas e outras 

unidades de análise para suportar um determinado nível de estresse ou demanda sem sofrer 

degradação ou perda de função;   

b) Redundância: caracteriza-se pela existência de elementos, sistemas ou outras 

unidades de análise que são substituíveis, isto é, capaz de satisfazer os requisitos funcionais 

em caso de ruptura, degradação ou perda de funcionalidade;  

c) Desenvoltura: consiste na capacidade de identificar problemas, definir 

prioridades e mobilizar recursos quando existem condições que ameaçam atingir algum 

elemento, sistema ou outra unidade de análise;  

 d) Rapidez: consiste na capacidade de atender às prioridades e atingir os 

objetivos em tempo hábil a fim de conter as perdas e evitar a interrupções futuras. 

Bruneau et al. (2004) propôs um conjunto de 80 medidas ilustrativas. As medidas 

relacionam-se com as quatro dimensões de resiliência (TOSE), as quatro propriedades de 
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resiliência (4 R), e cinco sistemas (global, energia elétrica, água, hospital, resposta e sistemas 

de recuperação).  

As medidas chaves da estrutura proposta por Bruneau et al. (2004) são as três medidas 

complementares de resiliência: redução da probabilidade de falha, redução das consequências 

das falhas e redução do tempo de recuperação. Os autores relatam que o quadro proposto 

permite avaliar a contribuição da resiliência a terremotos de várias atividades, quer se trate de 

componentes, sistemas ou organizações, com aplicações que vão desde sistemas essenciais 

como eletricidade, abastecimento de água e telefone, assim como sistemas de construção e 

organizações prestadoras desses serviços críticos. 

4.1.2 Classificação por Chang e Shinozuka (2004) 

No mesmo contexto de avaliação de resiliência de comunidades a terremotos Chang e 

Shinozuka (2004) adotam a classificação dos indicadores de resiliência proposta por Bruneau 

et al. (2004). Os autores Chang e Shinozuka (2004) definem a resiliência através da 

comparação da perda de desempenho do sistema em relação a padrões de desempenho 

predefinidos de robustez e rapidez. 

Segundo Chang e Shinozuka (2004), o modelo formulado por eles, diferentemente do 

de Bruneau (2004): permite que a resiliência seja expressa de forma mais sucinta, abordando 

seu caráter multifacetado, e reestrutura as medidas em um contexto probabilístico. 

As medidas de resiliência propostas por Chang e Shinozuka (2004) são aplicadas em um 

estudo de caso realizado no sistema de distribuição de água da cidade de Memphis nos 

Estados Unidos. O estudo de caso mostrou que a avaliação da resiliência vai além da 

estimativa de perda tradicional e pode melhorar a tomada de decisões e a redução de 

prejuízos.  

Além disso quantifica não apenas as perdas que poderiam ser esperadas em terremotos 

futuros, mas como essas perdas se relacionam com padrões de desempenho aceitáveis. Isso 

aborda a questão de quanto e quanto mais a mitigação e a preparação para desastres são 

necessárias. Isso ajuda a determinar se a resiliência da comunidade está aumentando ao longo 

do tempo. Também incentiva a discussão baseada na comunidade de padrões de desempenho 

sísmico apropriados para sistemas de infraestrutura crítica (CHANG e SHINOZUKA, 2004). 

4.1.3 Classificação por Mayunga (2007) 
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Mayunga (2007) propõe uma abordagem baseada em capital para avaliar a resiliência a 

desastres de comunidades. Baseou-se na literatura sobre capital social que sugere que a noção 

de capital se alinha com o conceito de sustentabilidade que muitas vezes é vinculado ao 

conceito e resiliência a desastres. As formas de capital que compreendem o índice de 

Resiliência a desastres da comunidade (em inglês: Community Disastres Resilieence Index – 

CDRI) são descritas a seguir: 

a) Capital social – Putnan (1995 apud MAYUNGA, 2007) define capital social 

como características de organização social, como normas e confiança social que facilitam a 

coordenação e a cooperação para o benefício mútuo. No contexto da resiliência da 

comunidade, o capital social reflete a quantidade e a qualidade da cooperação social.  

a) Capital econômico – Mayunga (2007) relata que o capital econômico diz 

respeito aos recursos financeiros utilizados pelas pessoas para alcançar seus meios de 

subsistência, a exemplo da renda, investimentos e créditos. Dessa forma, o capital econômico 

contribui para a resiliência porque aumenta a habilidade e a capacidade dos indivíduos, 

grupos e comunidades em absorver os impactos dos desastres e acelerar o processo de 

recuperação.  

b) Capital físico – De acordo com Mayunga (2007) o capital físico refere-se ao 

ambiente construído, compreendendo habitação residencial, edifícios públicos, indústrias. 

Além disso incluem serviços essenciais como água, eletricidade, infraestrutura crítica como 

hospitais, escolas, posto de bombeiros. A falta dessa infraestrutura e serviços pode ter um 

impacto negativo direto na capacidade da comunidade para lidar com os desastres. 

c) Capital humano – Smith et al. (2005 apud MAYUNGA, 2007) define o capital 

humano como as capacidades inatas, derivadas ou acumuladas, incorporadas na população em 

idade de trabalho, que lhes permitem trabalhar de forma produtiva com outras formas de 

capital para sustentar a produção econômica. Frequentemente refere-se a educação, formação, 

experiência e saúde da população apta ao trabalho. 

d) Capital natural – De acordo com Smith et al. (2005 apud MAYUNGA, 2007) o 

capital natural refere-se aos recursos naturais, como água, minerais e petróleo por exemplo. O 

capital natural é essencial para sustentar todas as formas de vida, incluindo a vida humana. No 

contexto da resiliência às catástrofes, os recursos naturais, tais como as zonas húmidas e a 

cobertura vegetal, desempenham um papel importante na proteção das zonas costeiras contra 

riscos meteorológicos como furacões e inundações. 
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Mayunga (2007) relata algumas limitações de seu modelo, como por exemplo a 

dificuldade de se medir adequadamente cada uma das formas de capital e sugere que a 

abordagem proposta constitui um bom ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

metodologia mais robusta para avaliar a resiliência da comunidade. 

4.1.4 Classificação por Cutter et al. (2008) 

Cutter et al. (2008) basearam-se em outros autores e empreenderam um esforço para 

sistematizar as dimensões da resiliência difundidas na literatura científica, visando 

compreender e medir a resiliência comunitária com relação aos perigos naturais, através do 

modelo Resiliência a Desastre do Local (em inglês: Disaster Resilience of Place - DROP).  

Esses autores, ao desenvolverem o modelo de medição de resiliência no âmbito 

comunitário, referem-se às dimensões dos indicadores de resiliência comunitária, 

classificando-as tal como outros autores classificam as tipologias de resiliência, quais sejam: 

ecológica, social, econômica, organizacional ou institucional, infraestrutura e competência 

comunitária.  

 Cutter et. al. (2008) descreve cada dimensão dos indicadores da resiliência 

comunitária, da seguinte forma: 

a) Resiliência ecológica ou de sistemas ecológicos: é influenciada pelos seguintes 

fatores: biodiversidade, redundâncias, diversidade de resposta, espacialidade e planos de 

gerenciamento e governança.  

b) Resiliência social: pode ser incrementada através de melhorias nas 

comunicações, na consciência dos riscos e na preparação e, também, através do 

desenvolvimento e implementação de planos de desastre, de compra de seguro e de 

compartilhamento de informação para auxiliar no processo de recuperação. 

c) Resiliência econômica: está relacionada às perdas de propriedade e aos 

impactos causados pela interrupção dos negócios pós-evento.  

d) Resiliência organizacional ou institucional: engloba as instituições e 

organizações. Consiste nas avaliações das propriedades físicas, tais como número de 

membros, tecnologia de comunicações e número de ativos de emergência (veículos, leitos de 

hospital etc.). Inclui ainda, elementos que medem como as organizações gerenciam ou 

respondem aos desastres, tais como estrutura organizacional, capacidade, liderança, 

treinamento e experiência. 
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e) Resiliência de infraestrutura: envolve os próprios sistemas físicos como 

também sua dependência ou interdependência com outra infraestrutura.  

f) Competência comunitária: mede como quão bem a comunidade funciona antes 

e depois do desastre, incluem sentidos e ideais da comunidade bem como a relação de apego 

ao lugar e o desejo de preservar normas culturais. 

Cutter et al. (2008) relatam que o modelo apresenta a capacidade de resiliência como 

um processo dinâmico dependente das condições antecedentes, da gravidade do desastre, do 

tempo entre os eventos e da influência de fatores exógenos. Sendo assim os autores sugerem 

pesquisas adicionais sobre medidas de resiliência no intuito de operacionalizar o modelo.  

4.1.5 Classificação por Cutter et al. (2010) 

Cutter et al. (2010) basearam-se no modelo DROP para desenvolver indicadores 

destinados a medir as características fundamentais da comunidade que promovem a 

resiliência. O modelo foi intitulado BRIC - Baseline Resilience Index for Communities. 

O conjunto de indicadores do BRIC adota as dimensões de medidas de resiliência 

propostas por Cutter et al. (2008) no modelo DROP, com exceção da dimensão resiliência 

ecológica. Os autores justificam a exclusão devido à inconsistência de dados para a resiliência 

de sistemas ecológicos para grandes e diversas áreas de estudos, nesse caso, para regiões 

muito distantes da costa ou em zonas húmidas e dunas. Dessa forma, o BRIC é composto 

pelas dimensões de resiliência social, econômica, institucional, infraestrutura e capital da 

comunidade que incorpora o capital social.  

O BRIC foi aplicado em estudos comparativos entre 736 municípios dentro da Agência 

Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA – Federal Emergency 

Management Agency’s). Os autores concluíram que ocorrem variações no nível de resiliência 

a desastres e essas variações são mais evidentes na zona rural, constatando que as 

comunidades de zonas urbanas possuem índices mais elevados de resiliência. Os autores 

sugerem que o BRIC pode ajudar no interesse inicial de pesquisa, nas discussões da 

comunidade e na atração dos interesses público e local para promover comunidades resilientes 

a desastres. 

4.1.6 Classificação por Chan et al. (2012) 
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Chan et al. (2012) combinaram o método difuso Delphi (FDM – Fuzzy Delphi Method) 

com o processo analítico de rede (em inglês: Analytic Network Process - ANP), a fim de 

estabelecer um conjunto de indicadores de resiliência a desastres para a reconstrução da área 

urbana em Tan-Sui, em Taiwan. A construção dos indicadores baseou-se em cinco dimensões 

que são descritas a seguir: 

a) Ciência e técnica: baseia-se nos recursos de socorro, salvamento e nas 

previsões de capacidade de preparação; 

b) Ambiente construído: tem como alvo os sistemas de suporte à vida e a 

capacidade de infraestrutura. No contexto do trabalho desenvolvido pelos autores o ambiente 

construído contempla a estrutura espacial das áreas urbanas e regionais na Bacia do rio Tan-

Sui. 

c) Organizações e institutos: referem-se a planos de hardware e software 

desenvolvidos a fim de evitar choques de desastres. Envolve também a capacidade de gestão e 

instituições para lidar com surtos de catástrofes; 

d) Socioeconômica: considera a capacidade social e econômica para situações de 

emergência e recuperação. Inclui a capacidade financeira do governo para lidar com desastres 

como tufões e inundações; 

e) Ambiente natural: incide sobre o elevado potencial de área de desabamento e 

terras, inundações e outros perigos. Inclui também áreas de conservação de água e área de 

encostas para planos de conservação. 

Os autores relatam que o modelo construído pode ser usado como base para avaliação 

de orientações importantes para o futuro desenvolvimento de indicadores de resiliência a 

desastres e de planejamento. Os resultados do estudo também podem ser usados como 

referência para a elaboração de políticas governamentais. 

4.1.7 Classificação por Engle et al, (2014) 

Engle et al. (2014) propõem a partir de diversos métodos da literatura, uma abordagem 

híbrida para o desenvolvimento de indicadores, no intuito de orientar a tomada de decisão e 

adaptação a mudança climática. Os indicadores podem ser adaptados a determinados lugares, 

configurações ou períodos de tempo.  

Com base na análise de esforços anteriores de pesquisa em resiliência e vulnerabilidade 

os autores identificaram cinco categorias de indicadores. Eles ressaltam que essas categorias 
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podem precisar ser modificadas em casos específicos e outras categorias podem ser 

adicionadas. Engle et al. (2014) descrevem as cinco categorias que norteiam sua abordagem 

da seguinte forma: 

a) Administração e segurança: diz respeito ao papel integral que o governo, 

instituições e a segurança desempenham na capacidade de lidar com alterações climáticas e se 

adaptar às mesmas. Refletem aspectos da governança da resiliência, identificando estruturas, 

processos e mecanismos que poderiam facilitar melhor o enfrentamento de desastres 

imediatos e adaptações de longo prazo; 

b) Sistemas de recursos naturais: consistem na avaliação das condições dos 

recursos naturais e as formas pelas quais as pessoas usam e dependem deles. Isso ajuda a 

caracterizar as formas pelas quais as populações podem ser vulneráveis aos impactos da 

mudança climática; 

c) Sistemas sociais: são os sistemas que unem comunidades e sociedades maiores. 

Para cada análise os indicadores demográficos contam histórias sobre como as pessoas vivem 

e estão conectadas e, portanto, como elas responderão juntas em um novo regime climático; 

d) Sistemas econômicos: diz respeito a indicadores como a medida per capita do 

Produto Interno Bruto (PIB), as mudanças no mercado de trabalho e tendências trabalhistas 

que podem ser avaliados quanto ao seu potencial para permitir o enfrentamento a curto prazo 

e a adaptação a longo prazo; 

e) Ambiente construído e infraestrutura: são os ambientes que podem proteger 

contra choques climáticos de curto prazo e mudanças climáticas graduais a longo prazo. Os 

sistemas que têm esse potencial incluem, por exemplo, a indústria de energia, transportes, 

infraestrutura de recursos hídricos, edifícios comerciais e residenciais e infraestrutura de 

comunicação. 

Engle et al. (2014) estabelecem alguns princípios para a aplicação da abordagem híbrida 

que propuseram, entre eles:  

I. Adotar uma abordagem que revele de forma transparente as definições, 

variáveis e fonte de dados;  

II. Investir em iterações contínuas com grupos de partes interessadas para que os 

indicadores tenham validade e aplicabilidade para aqueles que são mais afetados pela sua 

utilização; 
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III. Começar com e adaptar indicadores já em uso para monitorar objetivos e evitar 

a adição de novos requisitos programáticos ou de pesquisa que tem pouco a acrescentar; 

IV. Considerar a viabilidade da implementação e até que ponto os indicadores 

propostos são compreensíveis para os tomadores de decisão; 

V. Desenvolver e incluir a verificação e o aprendizado por meio de 

monitoramento e avaliações que testam as estruturas de decisão;  

Os autores acrescentam que um tomador de decisão pode usar a estrutura híbrida para 

analisar a resiliência tal como descrito pelos autores. Entretanto, várias questões práticas, 

metodológicas e teóricas não resolvidas devem ser consideradas área prioritárias de 

investigação e desenvolvimento. 

4.1.8 Classificação por Lee et al. (2013) 

Lee et al. (2013) propuseram uma ferramenta para medir e comparar a resiliência das 

organizações, intitulada Resiliência Global Relativa (em inglês: Relative Overall Resilience - 

ROR ). A ferramenta pode ser usada para identificar forças e fraquezas da resiliência e ajudar 

as organizações a compreender sua resiliência atual, para que elas possam desenvolver 

estratégias de melhoria. 

O modelo Resiliência Global Relativa (ROR) de McManus (2008), o qual Lee et al. 

(2013) se baseou em seu estudo, apresenta três fatores da resiliência organizacional que são 

definidos por McManus (2008) da seguinte forma: 

a) Consciência de situação: é definida como uma medida da organização de 

compreensão e percepção de todo o seu ambiente operacional. Isso inclui a capacidade de se 

antecipar às oportunidades, bem como crises potenciais e a capacidade de identificar as crises 

e suas consequências com precisão. Além disso, o conhecimento da situação inclui uma maior 

compreensão dos fatores desencadeantes das crises, uma maior conscientização dos recursos 

disponíveis tanto interna como externamente e uma melhor compreensão das exigências 

mínimas de operação. 

b) Gestão de vulnerabilidades chaves: refere-se aos aspectos de uma organização, 

operacional e gerencial, que têm o potencial de ter impactos negativos significativos em uma 

situação de crise. Há dois aspectos para identificar vulnerabilidades principais. A primeira é a 

velocidade com que uma falha de componente provoca um impacto negativo, rápido ou 

insidioso, e a segunda é o número de falhas de componentes necessárias para provocar um 
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impacto negativo significativo em uma organização. As vulnerabilidades chaves podem 

incluir componentes organizacionais tangíveis específicos, tais como edifícios, estruturas e 

suprimentos críticos, ou computadores, serviços e equipamentos especializados. 

c) Capacidade adaptativa: é uma medida da cultura e da dinâmica de uma 

organização, que lhe permite tomar decisões de forma oportuna e apropriada, tanto no dia-a-

dia dos negócios como também em crises. A capacidade adaptativa considera aspectos de uma 

organização que podem incluir, além de outros, as estruturas de liderança e de tomada de 

decisão, a aquisição, disseminação e retenção de informação e conhecimento, bem como o 

grau de criatividade e flexibilidade que a organização promove ou tolera. 

Por meio de uma avaliação prévia do modelo ROR de Mcmanus (2008), Lee et al. 

(2013) apresentaram um novo modelo ajustado que operacionaliza a resiliência como uma 

função de dois fatores: o Fator 1 foi denominado capacidade adaptativa e o Fator 2 foi 

denominado planejamento. Os autores enfatizam algumas limitações e sugerem que estudos 

no intuito de novos testes do modelo sejam feitos utilizando análise fatorial. Eles também 

apontam a necessidade de verificar se o modelo é exclusivo ou é aplicável em qualquer 

organização 

 Lee et al (2013) relatam que as organizações podem usar esse modelo para medir sua 

resiliência, possibilitando-as obter informações sobre suas forças e fraquezas de resiliência 

para que elas possam responder a perguntas, incluindo o quanto são resilientes, e se seus 

níveis de resiliência atendem às suas expectativas bem como as das partes interessadas e, 

consequentemente, o que podem fazer para melhorar. 

4.1.9 Classificação por Cutter et al. (2014) 

Cutter et al. (2014) após realizarem uma análise de indicadores de diversos trabalhos, 

usaram cidades dos Estados Unidos como unidade de estudo e criaram uma métrica para 

avaliação da resiliência a desastres e da variabilidade geográfica quando aplicada em locais 

específicos. O índice é denominado de indicadores de resiliência de base para comunidades 

(em inglês. BRIC - Baseline Resilience Indicators for Communities). Os autores consideram o 

termo comunidade como uma localidade, ao invés das interações relacionais entre populações, 

organizações e outras instituições.  

 No intuito de demonstrar o método, Cutter et al. (2014) utilizaram um conjunto comum 

de variáveis para medir a resiliência inerente de cidades nos Estados Unidos. Nesse contexto, 
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os autores definem resiliência inerente como as qualidades de uma comunidade, decorrente de 

processos diários, que podem melhorar ou prejudicar sua capacidade para se preparar, 

responder, recuperar e mitigar os eventos de perigo do ambiente. Os indicadores são 

classificados em seis tipos de categorias de resiliência já preconizadas por esses autores em 

Cutter et al. (2008) e Cutter et al. (2010): social, econômica, habitação/infraestrutura, 

institucional e capital da comunidade. Nesse estudo Cutter et al. (2014) incluíram a categoria 

ambiental. As descrições das categorias de indicadores são redefinidas por Cutter et al. (2014) 

da seguinte forma: 

a) Resiliência social: os indicadores desta categoria destinam-se a capturar 

qualidades demográficas da população de uma comunidade que tende a associar bem-estar 

físico e mental, levando a uma maior compreensão, comunicação e mobilidade. Por exemplo, 

ter uma grande concentração de médicos, instalações de apoio a saúde mental e pessoas com 

planos de saúde tende a aumentar a saúde física e mental da comunidade; 

b) Resiliência econômica: os indicadores desta categoria representam a vitalidade 

econômica da comunidade, ou seja, emprego, casa própria, empresas que fazem parte das 

cadeias regionais, proporções de empregos públicos, entre outros. Dessa forma, os indicadores 

dessa categoria analisam como o perfil econômico geral de uma comunidade pode ser 

benéfico num contexto de desastres; 

c) Infraestrutura: os indicadores de infraestrutura estimam a qualidade da 

construção habitacional e uma infinidade de capacidades físicas dentro de um município para 

abrigar o deslocamento de assistência médica, facilitar a evacuação e manter atividades 

escolares entre outras capacidades de infraestrutura em situações de desastres. 

d) Institucional: os indicadores institucionais objetivam captar os aspectos 

relacionados a programas, políticas e governança da resiliência a desastres. Quando há menos 

jurisdições dentro de um município é mais fácil de gerenciar e atribuir recursos durante um 

desastre.  

e) Capital da comunidade: os indicadores desta categoria estão relacionados com 

a qualidade demográfica. Assim, os indicadores de capital da comunidade representam o nível 

de envolvimento da comunidade com organizações locais e o potencial que esses laços locais 

e redes sociais têm para a sobrevivência e recuperação durante os desastres. 

f) Ambiental: esses indicadores se relacionam com a qualidade do ambiente que 

aumenta a capacidade de absorção de ondas, inundações entre outros. Também estimam a 

eficiência com que a comunidade utiliza os recursos naturais. 



71 
 

 

Cutter et al. (2014) concluíram com a aplicação do BRIC que os municípios que tiveram 

resiliência inerente mais baixa, foi devido a baixos rankings dos indicadores nas categorias de 

habitação/infraestrutura, institucional, capital da comunidade e resiliência ambiental. Os 

autores sugerem que o BRIC poderá auxiliar a tomada de decisão, destacando onde certos 

tipos de iniciativas ou programas podem melhorar a resiliência de comunidades a desastres. 

4.1.10 Classificação por Dasgupta e Shaw (2015) 

Dasgupta e Shaw (2015) desenvolveram um conjunto de indicadores para avaliar a 

resiliência a desastres de comunidades rurais do litoral dos mega deltas asiáticos. Os autores 

apresentam um quadro de indicadores para avaliação da resiliência costeira em cinco 

dimensões de indicadores de resiliência: socioeconômica, física (estrutural), institucional, 

gestão da zona costeira/ecológica e ambiental/natural. Dasgupta e Shaw (2015) descrevem 

cada uma dessas dimensões de indicadores da seguinte forma:  

a) A dimensão socioeconômica: consiste na competência comunitária e na 

utilização sustentável dos recursos. Os indicadores e variáveis utilizados para medir a 

resiliência socioeconômica incluem demografia, meios de subsistência, saúde, educação e 

sensibilização. 

b) A dimensão física (estrutural): corresponde aos indicadores relacionados a 

transporte, infraestrutura residencial, eletricidade, telecomunicação, infraestrutura hídrica e 

saneamento. Dasgupta e Shaw (2015) relatam que esses indicadores são derivados das 

pesquisas de Cutter et al. (2008) e Joerin e Shaw (2011). 

c) A dimensão institucional: os indicadores dessa categoria pretendem medir a 

institucionalização da redução do risco de desastres, a adaptação às mudanças climáticas, bem 

como os mecanismos de respostas do governo local aos riscos existentes. Os indicadores 

incorporam medidas da capacidade de instituições para lidar com situações de crise e 

incorporam também variáveis específicas para medir a falta de capacidade financeira, a 

corrupção e a falta de coordenação.  

d) A dimensão gestão da zona costeira: diz respeito a um processo integrado que 

combina um conjunto complexo de informações sociais, econômicas e ambientais para o 

desenvolvimento sustentável de regiões costeiras. Entre os cinco principais indicadores 

propostos no quadro quatro têm significado ecológico, como a conservação da biodiversidade 

e o controle de poluição. Ademais, todas as variáveis enquadradas na dimensão gestão de 
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zonas costeiras têm alguma relevância para o desempenho ecológico dos mangues de 

Sundarbans. 

e) A dimensão natural ou ambiental: corresponde à exposição da região a riscos 

costeiros e terrestres específicos, incluindo erosão, aumento relativo do nível do mar, 

salinidade etc. Além disso, contempla a ação da guarda ambiental no combate a ameaças 

ambientais decorrentes de fatores naturais, biogeoquímicos e geofísicos. 

Dasgupta e Shaw (2015) concluíram que a resiliência da comunidade no Sundarban 

indiano segue uma relação inversamente proporcional com a exposição da região a costa, ou 

seja, a resiliência tende a diminuir com a proximidade do mar. Essa situação é agravada 

devido a déficits de desenvolvimento, meios de subsistência, arranjos institucionais e gestão 

inadequada das zonas costeiras.  

Os autores acrescentam que a fim de melhorar o nível existente de resiliência 

comunitária, são necessárias várias medidas estruturais e não estruturais. Essas medidas 

podem diferir dependendo da localização geográfica. No entanto, para além das medidas 

estruturais, existe uma forte exigência de "adaptação" no nível comunitário, que deve ser 

incorporada através de intervenções institucionais graduais.  

4.1.11 Classificação por Yoon et al. (2015) 

Yoon et al. (2015), com o objetivo de avaliar a resiliência a desastres de comunidades 

de municípios da Coreia no Japão, construíram um índice de resiliência de comunidades a 

desastres intitulado CDRI – Community Disaster Resilience Index. O sistema de indicadores 

avalia a resiliência nas dimensões humana, social, econômica, institucional e física/ 

ambiental. Essas dimensões são definidas por Yoon et al. (2015) da seguinte forma:  

a) Dimensão humana: inclui atributos demográficos de uma comunidade em 

termos de idade, sexo, nível de escolaridade, características familiares e ocupação. Com base 

em diversos autores, Yoon et al. (2015) relatam que as comunidades com pessoas mais idosas, 

mais mulheres e famílias menos instruídas, provavelmente, demostrarão maior 

vulnerabilidade e menor nível de resiliência a desastres, comparadas a outras que não 

possuem essas características. 

b) Dimensão social: relaciona-se com o capital social da comunidade, ou seja, a 

função de confiança, as normas e as redes sociais, entre outras características que norteiam a 
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convivência e a relação entre as pessoas. Yoon et al. (2015) utilizaram em seu estudo o 

voluntariado como um substituto do capital social. 

c) Dimensão econômica: diz respeito à percentagem de beneficiários de 

seguridade social da população, ao orçamento para a segurança do governo local e ao fundo 

de socorro de desastres per capita. Destarte, comunidades com menos residentes de baixa 

renda e maiores orçamentos para gastar em recuperação de desastres, provavelmente, terão 

maior capacidade de absorção, resposta e recuperação a emergências. 

d) Dimensão institucional: relaciona os governos locais em termos de 

desempenho e preparação para mitigar o impacto negativo dos desastres. Os indicadores 

incluem o nível das medidas de mitigação estruturais e não-estruturais de desempenho e se o 

governo local adotou planos em relação à redução de desastres. 

As medidas de mitigação estruturais consideram a melhoria da capacidade de 

instalações para a redução de desastres, incluindo a manutenção de rios/planícies alagadas, 

instalações de água /esgoto e instalações para detenção de águas pluviais Yoon et al. (2015). 

As medidas de mitigação não estruturais incluem a designação de áreas perigosas, 

através da avaliação de riscos, níveis de coordenação e de redes entre as organizações 

governamentais relacionadas com a resposta e recuperação a desastres, níveis de investimento 

para projetos de mitigação de desastres e níveis de formação e educação em resposta a 

desastres.  

e) Dimensão física: inclui medidas sobre a percentagem de superfícies 

impermeáveis, número de licenças de construção, número de barragens e áreas urbanas.  

f) Dimensão ambiental: inclui a área verde total de infraestrutura, a exemplo de 

parques, espaços abertos e zonas húmidas, o número médio de dias de chuvas etc.  

Yoon et al. (2015) confirmaram que todos os índices de resiliência têm impactos 

estatisticamente significativos na redução de danos à propriedade e de perda humana, e que 

esses impactos são diferentes para cada município. Dessa forma, cada localidade tem um 

caráter distinto em termos de resiliência a desastres e deve desenvolver sua própria estratégia 

que reflete as condições locais ao aumentar a resiliência da comunidade. 

4.1.12 Classificação por Khalili et al. (2015) 
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Khalili et al. (2015) adotam as dimensões de indicadores de resiliência preconizadas por 

Bruneau (2004), entretanto, focaram o estudo somente na dimensão social. Além disso 

analisaram a resiliência social com base nas fases de pré desastre, de resposta e de 

recuperação. Os autores identificaram os principais indicadores de resiliência social 

reportados na literatura e propuseram um modelo para mensurar a resiliência social aos 

desastres. 

Khalili et al. (2015) avaliaram os indicadores por meio de dois estudos de caso sobre 

inundações, o primeiro na cidade de Wagga Wagga e o segundo em Kempsey, ambos na 

Austrália. Realizaram entrevistas com especialistas no assunto dentro do Serviço de 

Emergência do Estado. A análise dos dados mostrou que indicadores de senso comunitário, 

educação, participação comunitária, apoio social, aprendizado, confiança e troca de 

informações têm maior impacto na resiliência social.  

Os autores concluíram também que a resiliência social é composta por uma variedade 

de indicadores com diferentes níveis de eficácia em diferentes fases do desastre. Eles sugerem 

que o quadro de indicadores de resiliência social desenvolvido fornece uma nova direção para 

a pesquisa constitui uma importante abordagem para medir a resiliência social aos desastres e 

dá suporte para elaboração de planos ou estratégias em cada fase. 

4.1.13 Classificação por Lam et al. (2016) 

Lam et al. (2016) aplicaram um novo modelo chamado de Medição de Inferência de 

Resiliência (em inglês. RIM – Resilience Inference Measurement) para quantificar a 

resiliência aos riscos relacionados com o clima, em 52 municípios norte-americanos ao longo 

do norte do Golfo do México. O modelo RIM utiliza indicadores de três elementos 

(exposição, danos e recuperação) para denotar duas relações (vulnerabilidade e 

adaptabilidade) e emprega tanto o agrupamento “K-means” quanto a análise discriminante 

para obter os rankings de resiliência, permitindo, assim, validação e inferência.  

Baseado em pesquisas anteriores sobre índices de vulnerabilidade social, de Cutter et al. 

(2003), Cutter e Finch (2008), índices de capacidade adaptativa de Nelson et al. (2010), 

índices de desenvolvimento regional de Nicholas (1998), indicadores de resiliência de Cutter 

et al. (2010) e Sherrieb et al. (2010) assim como o estudo dos cinco capitais proposto por Ellis 

(2000), Lam et al. (2016) selecionaram 28 variáveis para servir de indicadores de capacidade 

de adaptação.  
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Os indicadores foram agrupados nas categorias demográfica, social e econômica 

baseadas em Cutter et al. (2003), na categoria governo baseada em Brooks et al. (2005) e 

Cutter et al. (2003), na categoria meio ambiente baseada em Baker (2009) e, por fim, na 

categoria saúde baseada em Nicholas (1998). A categoria saúde foi adicionada pelo fato de ser 

um componente de importância quando se considera a vulnerabilidade e a capacidade 

adaptativa de comunidades. 

Os resultados do estudo evidenciaram que, geralmente, áreas costeiras ao longo da parte 

leste do Golfo do México (Flórida e Alabama) possuem maior resiliência do que a parte 

ocidental do Golfo (Texas, Louisiana, e Mississippi). Percentual elevado de força de trabalho 

civil e elevada altitude foram associados à alta resiliência aos riscos costeiros, enquanto que 

altos índices de pobreza, baixa escolaridade e alta porcentagem de famílias chefiadas por 

mulheres com crianças foram associados à baixa resiliência. 

Lam et al. (2016) relatam que com mais refinamentos e testes futuros, a abordagem 

RIM poderá servir como uma ferramenta útil para medir e identificar indicadores que podem 

promover o aumento da resiliência de muitas regiões em todo o mundo. 

4.2 Outros Indicadores de resiliência 

Tendo em vista a necessidade de reunir um maior número de indicadores que possam 

ser selecionados para compor o modelo híbrido, evidencia-se nesse tópico outros sistemas de 

indicadores de resiliência que não foram classificados por dimensões/categorias da resiliência, 

entretanto, foram classificados por área de foco (Horney et al., 2016) e fases da gestão de 

risco de desastres (Carreño et al., 2007). A seguir as informações sobre esses dois estudos são 

apresentadas: 

Horney et al. (2016) desenvolveram e categorizaram indicadores de recuperação a 

desastres de comunidades nos Estados Unidos. Os indicadores foram categorizados de acordo 

com as funções de recuperação da Agencia Federal de Gestão de Emergência - FEMA (em 

inglês. Federal Emergency Management Agency). Os autores realizaram uma revisão de 

literatura e validaram as métricas por meio da revisão do plano de recuperação e um estudo de 

caso em duas comunidades, uma na região de New Hanover no estado da Carolina do Norte e 

a outra na cidade de Hoboken no estado de Nova Jersey. 
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Dentre as capacidades estabelecidas pela meta nacional para o alcance da preparação, 

Horney et al. (2016) focaram na área de recuperação e nas capacidades de coordenação 

operacional, informação e aviso público. Os indicadores validados foram classificados nas 

áreas: finanças, mobilização e fundos de recuperação, qualidade do processo de recuperação 

de desastres, social, famílias, características da população, sites e recursos culturais, setor 

público, edifícios públicos, infraestrutura e por fim, recursos naturais.  

O processo de validação dos indicadores de recuperação e o desenvolvimento de uma 

lista de verificação de recuperação comunitária revelaram que a utilização desta lista pode 

potencialmente servir como um meio eficaz de momitorar a recuperação de uma comunidade 

depois de uma grande catástrofe (HORNEY et al., 2016). 

Horney et al. (2016) revelaram com seu estudo que informações e dados de documentos 

existentes (planos de mitigação de risco) muitas vezes não são os mesmos que são 

comunicados após o desastre. Logo os autores afirmam que a preparação de um plano de 

recuperação pré desastre de alta qualidade e a divulgação da lista de verificação de 

recuperação comunitária, ajudará na documentação e atualização regular de bases de dados 

antes que uma catástrofe natural aconteça, além de possibilitar o conhecimento de como a 

comunidade está se recupernando de tal evento. 

Carreño et al. (2007) desenvolveram o Risk Management Index (RMI), em português, 

Índice de Gestão de Risco, para avaliar o desempenho e a eficácia da gestão de risco. O índice 

fornece uma medida quantitativa da gestão com base em metas qualitativas predefinidas ou 

benchmarks que os esforços de gestão de riscos visam alcançar. 

O RMI foi construído pela quantificação de quatro políticas públicas, cada uma com 

seis indicadores. Carreño et al. (2007) definem cada índice da seguinte forma:  

a) O índice de identificação de risco (Risk Identification Index RMRI) - é uma 

medida das percepções individuais e de como essas percepções são compreendidas pela 

sociedade em geral. Envolve a avaliação objetiva do risco; 

b) O índice de Redução de Rico (Risk Reduction index RMRR) - envolve medidas 

de prevenção e mitigação;  

c) O índice de gerenciamento de desastres (Disaster Management Index RMDM) -  

envolve medidas de resposta e recuperação; 
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d)  O índice de governança e proteção financeira (Governance and financial 

Protection RMFP) - mede o grau de institucionalização e transferência do risco.  

Os autores realizaram estudos de casos na Colômbia e também nos seguintes países da 

América Latina e região do Caribe (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República 

Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México e Peru). Carreño et al. 

(2007) concluíram que o RMI permite um benchmarking sistemático e quantitativo de cada 

país durante períodos diferentes, bem como comparação entre eles. Além disso, Carreño et al. 

(2007) enfatizam que o índice não só permite descrever a gestão de riscos de desastres a nível 

nacional, mas também a nível subnacional e urbano, permitindo a criação de indicadores de 

desempenho de gestão de riscos para estabelecer metas que melhorem a eficácia da gestão. 
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CAPÍTULO 5 - PERCURSO METODOLÓGICO 

Nesse capítulo são descritas as fases metodológicas executadas para a realização deste 

trabalho. O capítulo aborda as informações sobre a classificação da pesquisa, detalha como se 

deu a construção social e a instrução da demanda, apresenta o modelo teórico proposto para 

avaliação da resiliência e, além disso, descreve como se deu a modelagem do sistema de 

indicadores. 

5.1 Tipos de pesquisas 

De acordo com Castro (1976), quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada em 

exploratória, descritiva e explicativa. Este trabalho propõe uma pesquisa exploratória.  

A pesquisa exploratória abrange os estudos que buscam descobrir ideias e intuições com 

a finalidade de se obter maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. Além disso, esse 

tipo de pesquisa possibilita aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, 

permitindo a formulação mais precisa de problemas, criação de novas hipóteses e realização 

de novas pesquisas mais estruturadas (SELLTIZ et al., 1987).  

A classificação desta pesquisa como exploratória se justifica devido ao fato de que, a 

construção deste trabalho partiu de uma extensa revisão da literatura, que buscou identificar 

as classificações de indicadores de resiliência disponíveis na literatura científica. Essa revisão 

possibilitou a ampliação do entendimento da pesquisadora sobre indicadores de resiliência e 

permitiu a verificação das possibilidades de aplicação desses indicadores. Por conseguinte, 

tornou possível a construção de um sistema híbrido de indicadores de resiliência 

organizacional. 

Com relação aos procedimentos de coleta de dados, esta pesquisa classifica-se como 

bibliográfica e estudo de caso. 

Para Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica desenvolve-se, principalmente, a partir de 

referências teóricas já analisadas e publicadas em meio físico ou eletrônico. O autor afirma 

que todo trabalho científico se inicia com a pesquisa bibliográfica, pois possibilita que o 

pesquisador conheça o que já foi estudado e quem estudou sobre determinado assunto. 

Nesta pesquisa, realizou-se uma revisão da literatura composta por artigos científicos 

resultantes de buscas nas bases de dados eletrônicas Web of Science e Scopus. Para tanto, 

foram utilizadas estratégias de buscas estruturadas com o operador booleano do tipo “and” no 

construtor de pesquisa, conjugado com as palavras-chave para maximizar as possibilidades de 

recuperação de artigos sobre a temática. As palavras-chave utilizadas foram: resilience 
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indicators and disasters, resilience measurement and disasters e resilience index and 

disasters.  

Recorreu-se também, na pesquisa bibliográfica, a dissertações, livros, documentos 

referentes a conferências mundiais sobre RRD, manuais públicos sobre gerenciamento de 

riscos do órgão de Proteção e Defesa Civil Nacional, entre outros.  

 No que diz respeito ao estudo de caso, Fonseca (2002) o caracteriza como um estudo de 

uma unidade bem definida, como um programa, uma instituição, uma pessoa ou uma unidade 

social, por exemplo. 

Godoy (1995) relata que o estudo de caso é a estratégia preferencial nos casos em que o 

pesquisador pretende responder a questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, 

em casos de pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o interesse 

diz respeito a fenômenos atuais, que só é possível de serem analisados dentro de um contexto 

real. 

Yin (2001) define o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa lógica que 

incorpora abordagens específicas à coleta e à análise de dados. Geralmente, é uma estratégia 

escolhida quando se deseja examinar acontecimentos contemporâneos, embora não permita 

manipular comportamentos relevantes. O autor afirma que, uma das vantagens da utilização 

do estudo de caso é a capacidade de lidar com uma ampla diversidade de evidências, como 

por exemplo: documentos, entrevistas e observações. 

Segundo a natureza dos dados, a pesquisa possui duas classificações: quantitativa e 

qualitativa, ambas são caracterizadas por Richardson (1985) da seguinte forma: 

i. Pesquisa quantitativa: caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas. 

ii. Pesquisa qualitativa: caracteriza-se por não utilizar instrumentos estatísticos 

como base de processo de análise. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas. 

A partir das definições de Richardson (1985), essa pesquisa é classificada como 

qualitativa e quantitativa. Análises qualitativas foram realizadas em todas as modelagens (I, II 

e III) do sistema de indicadores. Na modelagem I, por meio da revisão bibliográfica. Na 

modelagem II, através de algumas técnicas da análise de conteúdo. E, na modelagem III, na 

qual os resultados foram analisados de forma qualitativa. A parte quantitativa se deu nas 

modelagens II e III por meio da utilização de questionários, cujos resultados foram tratados 
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quali e quantitativamente. As modelagens aqui referidas estão descritas no item 5.7 deste 

texto. 

5.2 Local da pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada em órgãos municipais de proteção e defesa civil de algumas 

cidades do Brasil. Como não há autorização para identificar estes órgãos, resolveu-se manter 

seu anonimato. 

5.3 População estudada 

Como se trata de um estudo de caso, a população e a amostra são iguais e dizem 

respeito a órgãos municipais de proteção e defesa civil, locais onde foi medida a resiliência 

organizacional. A pesquisa foi aplicada inicialmente a 11 pessoas, entre gestores e pessoas 

que ocupavam posições-chaves em órgãos municipais de proteção e defesa civil, e 

posteriormente a 5 gestores de 5 órgãos, que se dispuseram a responder aos instrumentos de 

pesquisa (APÊNDICES C e D). 

5.4 Construção social 

A eficácia da ação ergonômica depende da construção social, pela qual se estabelecem 

relações de cooperação, comunicação e diálogo, que permitirá a confrontação de pontos de 

vistas e necessidades diferentes dos diversos envolvidos e em diversos momentos 

(DANIELLOU, 2004). 

A construção social desenvolvida, referente à pesquisa de campo, diz respeito a dois 

momentos: 

• momento 1: foi realizada uma pesquisa de campo para a elaboração do 

instrumento de mensuração da resiliência organizacional (APÊNDICES B e C). Esta 

pesquisa envolveu 4 estudiosos vinculados a Universidades e Institutos de pesquisa 

brasileiros, que têm conhecimento e experiência com a temática de gerenciamento de 

riscos, de desastre, de segurança e de resiliência. E, posteriormente, a 11 pessoas, entre 

gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves de 5 Órgãos de Proteção e Defesa Civil 

de 5 cidades brasileiras (Natal, João Pessoa, Recife, Belo Horizonte e Curitiba). Estes 

órgãos e seus respectivos gestores e pessoas em posições-chaves, foram escolhidos em 

função da proximidade destes, com o Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia - 
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GREPE, o qual a pesquisadora é vinculada, e da disponibilidade dos mesmos em responder 

ao referido instrumento. Com base nas respostas dadas pelos gestores e pessoas em 

posições-chaves, foi possível elaborar o instrumento de mensuração da resiliência 

organizacional, o qual foi utilizado nos estudos de caso (momento 2).  

• momento 2: correspondeu aos estudos de caso realizados em 5 órgãos 

municipais de proteção e defesa civil de 5 cidades que não foram identificadas, por 

questões de sigilo. Nesta ocasião, foi aplicado um instrumento de mensuração da 

resiliência organizacional (APÊNDICE D) de 5 órgãos com relação à gestão de riscos e 

desastres. Os respondentes do referido instrumento foram os gestores desses órgãos. Esta 

fase da pesquisa de campo teve como finalidade obter um diagnóstico da resiliência desses 

órgãos com relação à gestão de riscos e desastres, para, com isso, possibilitar que essas 

instituições reorientem e/ou mantenham políticas e ações públicas, visando à redução de 

riscos e desastres nos municípios em questão.  

Para Vidal (2008), as relações estabelecidas na construção social devem se dar entre os 

ergonomistas e os vários grupos de natureza e composição distintas, quais sejam: Grupo de 

Interesse (GI), Grupos de Foco (GF’s), Grupo de Acompanhamento (GA) e Grupo de Suporte 

(GS). 

Nesta pesquisa, os grupos preconizados por Vidal (2008), referentes ao momento 1, 

foram compostos da seguinte forma: 

• Grupo de Ação Ergonômica (GAE): foi formado pela junção da equipe externa 

de Ergonomia (EEE) com a equipe interna de Ergonomia (EIE) composta pelo grupo de 

interesse, ou seja, o grupo de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa 

preliminar nos órgãos municipais de proteção e defesa civil. Esta pesquisa constituiu-se na 

aplicação do questionário de validação multiprofissional dos indicadores de resiliência 

(APÊNDICE C), que comporia o instrumento de mensuração da resiliência organizacional 

(APÊNDICE D). 

 Nesta pesquisa, a EIE, a quem o questionário (APÊNDICE C) foi aplicado, foi 

composta pelos gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em órgãos municipais de 

proteção e defesa civil de algumas cidades brasileiras. Esse questionário apresentou os 

indicadores de resiliência selecionados, através da pesquisa bibliográfica, para compor o 
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futuro sistema de indicadores de resiliência organizacional em gestão de riscos e desastres 

(APÊNDICE D). 

A EEE, por sua vez, foi representada pela autora deste projeto aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PEP-UFRN) e do professor orientador.  

Além disso, participaram do momento 1, em correspondência a fase I da validação de 

conteúdo que será detalhada mais adiante, um grupo de estudiosos (GE) formado por 4 

professores e pesquisadores na área de RRD vinculados a Universidades e Institutos de 

pesquisa brasileiros. Como esse grupo teve participação apenas no momento 1, 

diferentemente da EEE, que por meio da autora desta dissertação conduziu a pesquisa 

juntamente com o professor orientador, do início ao fim, esse grupo é representado 

separadamente no esquema da construção social da Figura 13. 

• Grupo de Suporte (GS): deve ser integrado pelos tomadores de decisão da 

organização em estudo, logo cabendo ao GAE interagir com esse grupo durante todo o 

período da ação ergonômica. Nesta pesquisa, o GS foi composto pelos gestores e pessoas que 

ocupavam posições-chaves em órgãos municipais de proteção e defesa civil de algumas 

cidades brasileiras. 

Para o GS, foi aplicado o mesmo instrumento de coleta de dados (APÊNDICE C), que 

foi aplicado à EIE, pois os componentes do GS eram os mesmos que compunham a EIE do 

GAE.  

• Grupo de Acompanhamento (GA): possui fundamento similar ao GS, mas com 

natureza diferente, uma vez que é formado por pessoas com autoridade técnica para tomada 

de decisão. Nesta pesquisa, (no momento 1) a autoridade técnica que representou esse grupo 

foi o professor orientador deste trabalho e o grupo de suporte. 

• Grupos de Foco (GF’s): são formados por pessoas que participam do 

levantamento de dados e da validação dos diversos momentos da análise, estabelecendo e 

pontuando os momentos importantes da ação ergonômica. Nesta pesquisa, o Grupo de Foco 1 

(GF1) foi composto por gestores de órgãos municipais de proteção e defesa civil e pessoas 

que ocupavam posições-chaves nos referidos órgãos. Os sujeitos que compuseram o GF1 

também compuseram a EIE e o GS das respectivas instituições consideradas. 
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Vidal (2008) relata que a depender da pesquisa, pode haver pessoas que atuarão em 

mais de um grupo integrante do processo de construção social de uma ação ergonômica. 

Para melhor compreensão, o esquema do dispositivo de construção social do momento 1 

da pesquisa está esquematizado na Figura 13. 

Figura 13- Esquema do dispositivo social da pesquisa – momento 1 

 

Fonte: (Adaptado de VIDAL, 2008. p. 70). 

Os grupos preconizados por Vidal (2008), referentes ao momento 2 (Estudo de Caso), 

foram compostos da seguinte forma: Grupo de Ação Ergonômica (GAE); Grupo de Suporte 

(GS); Grupo de Acompanhamento (GA); Grupos de Foco (GF’s). 

O instrumento de mensuração da resiliência organizacional (APÊNDICE D) foi 

aplicado aos membros do GS e do GF, pertencentes aos órgãos municipais de proteção e 

defesa civil das cidades que aceitaram participar da pesquisa.  

Para uma melhor compreensão, serão descritas, a seguir, as formações dos grupos 

componentes do dispositivo da construção social realizada nos Órgãos de Proteção e Defesa 

Civil que fizeram parte do estudo de caso (momento 2): 
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•  Grupo de Ação Ergonômica (GAE): foi formado pela EEE e pela EIE. A EIE 

foi formada pelo grupo de interesse, que é composto por pessoas responsáveis pela ação 

ergonômica na empresa onde foi realizado o estudo de caso. Neste caso, a EIE foi composta 

por 5 gestores de órgãos municipais de proteção e defesa civil. A esta equipe, aplicou-se o 

instrumento de mensuração da resiliência do órgão (APÊNDICE D), com relação à gestão de 

riscos e desastres no município. A EEE, por sua vez, foi constituída pela autora deste projeto - 

aluna do PEP-UFRN e do professor orientador.  

•  Grupo de Suporte (GS): foi composto por 5 gestores de órgãos municipais de 

proteção e defesa civil. Para o GS foi aplicado o mesmo instrumento (APÊNDICE D), que foi 

aplicado à EIE. As pessoas que compuseram os respectivos GS também compuseram as 

respectivas EIE de cada instituição considerada nesta pesquisa. 

• Grupo de Acompanhamento (GA): foi formado por pessoas com autoridade 

técnica para tomada de decisão. No estudo de caso, a autoridade técnica que representou o GA 

foi o professor orientador deste trabalho. 

• Grupos de Foco (GF’s): o Grupo de Foco 1 (GF1) do estudo de caso foi 

composto por 5 gestores de 5 órgãos municipais de proteção e defesa civil. 

Na Figura 14 é apresentado o esquema do dispositivo social para o momento – 2  

Figura 14-Esquema do dispositivo social da pesquisa – momento 2 

 
Fonte: (Adaptado de VIDAL, 2008. p. 70). 

As pesquisas realizadas nos órgãos dos estudos de caso (momento 2) constituíram uma 

ação ergonômica, visto que, realizou um conjunto de ações progressivas ao longo do tempo, 
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que consistiu nas aplicações do questionário (APÊNDICE D) para a coleta e análise de dados, 

que resultou em diagnósticos de resiliência organizacional. 

Ao término desta dissertação, pretende-se entregar individualmente um relatório de 

cada diagnóstico aos gestores dos referidos órgãos, para que eles possam analisar e tomar de 

decisões no sentido de melhorar a resiliência das instituições em que atuam no tocante à 

gestão municipal de riscos e desastres. 

5.5 Instrução da demanda 

O processo da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é uma construção que se inicia 

com o surgimento da demanda, que pode ter origem na direção da empresa como também nos 

trabalhadores, quando se trata de uma empresa ou de membros de um bairro e de gestores do 

município, quando se trata de uma comunidade. Isso explica a necessidade do ergonomista em 

analisar e reformular a demanda como um aspecto crucial para a condução do processo da 

ação ergonômica (GUÉRIN et al., 2001). 

A instrução da demanda, também intitulada por Vidal (2008) como demanda gerencial, 

diz respeito à forma pela qual os ergonomistas tomarão conhecimento sobre a necessidade de 

uma intervenção ergonômica na organização. Guérin et al. (2001) relata que na instrução da 

demanda o ergonomista deve detectar também a natureza de outros problemas significativos, 

questionando-se sobre o grau de importância de cada um. 

Nesta pesquisa, a instrução da demanda partiu incialmente do acontecimento de um 

desastre no bairro de Mãe Luíza na cidade de Natal-RN, Brasil, em junho de 2014, onde se 

observou que as ações de resposta e mitigação desenvolvidas pelo órgão de Proteção e Defesa 

Civil dessa cidade se apresentaram descoordenadas e frágeis, e que a comunidade se mostrou 

despreparada para reagir naquele tipo de situação, o que evidenciou a deficiência do sistema 

de gestão de riscos e desastres empreendido pelo referido órgão. 

Diante dos problemas evidenciados, o professor orientador do projeto de pesquisa, que 

resultou nesta dissertação, levantou a hipótese de que o referido órgão apresentava 

fragilidades em termos de planejamento e de gerenciamento de riscos de desastres. Além 

disso, foi observado que o órgão carecia de um sistema de indicadores de gestão (resiliência) 

que o auxiliasse neste gerenciamento e que, consequentemente, repercutisse eficientemente 
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nas ações de prevenção e mitigação, preparação, resposta e recuperação relacionadas aos 

riscos e desastres na cidade. 

Evidenciou-se que a ausência de um sistema de indicadores de resiliência não era 

exclusividade do órgão de proteção e defesa civil apenas da cidade em questão, mas, de várias 

outras cidades do Brasil. Destarte, a hipótese que norteou a instrução da demanda ergonômica 

foi a de que a utilização de um sistema de indicadores de resiliência organizacional ajudaria 

os órgãos municipais de proteção e defesa civil a se auto avaliar, a refletir, replanejar e melhor 

gerenciar as ações de RRD.  

Portanto, a demanda ergonômica formulada, para efeito desta pesquisa, foi a seguinte: 

“Desenvolver e aplicar um sistema situado de indicadores de resiliência, visando contribuir 

para a melhoria da resiliência de Órgãos de Proteção e Defesa Civil de algumas cidades no 

Brasil”.  

Como a referida demanda surgiu fora dos referidos Órgãos de Proteção e Defesa Civil 

existentes em nosso país, portanto de forma exógena, trata-se de uma “demanda provocada” 

(SALDANHA e CARVALHO, 2011). Essa demanda foi negociada junto a alguns Órgãos de 

Proteção e Defesa Civil de algumas cidades no Brasil, para ser atendida pela presente 

pesquisadora. 

5.6 Modelo teórico para avaliação da Resiliência Organizacional 

A partir do ciclo de gestão em proteção e defesa civil (CEPED/UFSC, 2014a, p.17), 

desenvolveu-se um modelo teórico para a avaliação da resiliência organizacional. A 

esquematização do modelo proposto é apresentada na Figura 15: 

O modelo teórico apresentado na Figura 15 classifica os indicadores de resiliência 

organizacional de acordo com as fases do ciclo de gestão em proteção e defesa civil, visando 

uma avaliação da resiliência organizacional para essas quatro fases.  

Espera-se que, a partir do conhecimento sobre sua resiliência nas quatro fases do ciclo 

de gestão em proteção e defesa civil, e por meio do monitoramento dessa resiliência, as 

organizações possam implementar medidas, tais como: planos, programas e ações que 

possibilitem a evolução e melhoria contínua de sua resiliência frente à gestão de riscos e 

desastres. 
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Figura 15 - Modelo teórico de avaliação da resiliência organizacional com relação à gestão de riscos e desastres 

 

Fonte: A autora (2018). 

5.7 Modelagem do Sistema de indicadores de resiliência organizacional 

Esse tópico diz respeito ao processo de criação, validação e aplicação do sistema de 

indicadores de resiliência organizacional. Esse processo foi definido em três etapas, sendo 

cada uma delas denominada de modelagem.  A Modelagem I correspondeu à construção 

teórica da pesquisa, a Modelagem II à validação multiprofissional e a Modelagem III à 

validação situada por meio de estudos de casos. 

A Figura 16, ilustra as etapas que compuseram cada uma das modelagens do sistema de 

indicadores de resiliência organizacional. Nos próximos tópicos, mais adiante, serão descritas 

detalhadamente cada uma dessas etapas. 
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Figura 16 - Processo de modelagem do sistema de indicadores de resiliência organizacional 

  
Fonte: Adaptado de (BEZERRA, 2014). 

5.7.1 Modelagem I – Construção Teórica 

Na modelagem I, bem como na modelagem II do sistema de indicadores, foram 

utilizadas algumas técnicas da validação de conteúdo. De acordo com Wynd et al. (2003), a 

validação de conteúdo se apresenta como um passo essencial para o desenvolvimento de 

novas medidas, tendo em vista que representa o princípio de mecanismos para a associação de 

conceitos abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis.  
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A pesquisa de Alexandre e Coluci (2011) relatam que para alguns autores a validação de 

conteúdo se dá apenas pela avaliação de um comitê de especialistas. Entretanto, Polit e Beck 

(2006) argumentam que a validação de conteúdo é um processo de julgamento que envolve 

duas fases distintas. A primeira diz respeito ao desenvolvimento do instrumento (APÊNDICE 

B) e a segunda, a avaliação desse instrumento através da análise de especialistas (APÊNDICE 

C). Na validação de conteúdo, Haynes et al. (1995) recomendam utilizar procedimentos 

quantitativos bem como qualitativos. 

Para Devon et al. (2007), na fase de desenvolvimento do instrumento (APÊNDICE B), 

o pesquisador deve definir o constructo de interesse e suas respectivas dimensões por meio da 

pesquisa bibliográfica, consulta a estudiosos da área e a representantes da população de 

interesse. Com relação à segunda fase, Lynn (1986) evidencia que a determinação de um 

número de especialistas é uma questão arbitrária na validação de conteúdo. Para ele, o número 

de especialistas depende do número de pessoas acessíveis e dispostas, logo não é um princípio 

de estimativa populacional. 

Ainda de acordo com Lynn (1986), recomenda no mínimo 5 especialistas, mas levando 

em consideração que em algumas áreas pode ser difícil localizar esses especialistas, um 

mínimo de 3 e um máximo de 10 podem ser utilizados. Entretanto, outros autores sugerem de 

6 a 20 sujeitos (HAYNES et al., 1995). Alexandre e Coluci (2011) acrescentam que essa 

seleção de especialistas deve levar em conta a disponibilidade, experiência e a qualificação 

dessas pessoas. 

Sendo assim, a modelagem I correspondeu à fase de desenvolvimento do instrumento de 

coleta de dados (APÊNDICE B), por meio da pesquisa teórica sistematizada apresentada no 

Capítulo 4. A pesquisa teórica teve como objetivo apurar os principais indicadores de 

resiliência a desastres existentes na literatura, no intuito de construir o sistema de indicadores 

a ser utilizado nesse estudo e o instrumento de coleta de dados.  

A partir da pesquisa exploratória realizada e da revisão de literatura, que classificou os 

indicadores de resiliência, foram selecionados dentre os sistemas de indicadores encontrados e 

analisados, os indicadores das categorias organizacional, institucional e governamental da 

resiliência. Os indicadores de outras categorias, devido as suas especificidades, não foram 

selecionados como candidatos para compor o índice híbrido de avaliação de resiliência 
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organizacional. Explorou-se, também, a legislação do SINPDEC, e foram elaborados alguns 

indicadores de cumprimento à legislação. 

A revisão de literatura evidenciou que os indicadores encontrados e selecionados para 

compor o sistema inicial estavam aproximadamente divididos de forma igualitária em 

indicadores reativos (26) e preditivos (24). Os indicadores selecionados foram categorizados 

para cada fase do ciclo de gestão em proteção e defesa civil, conforme o modelo teórico e, 

além disso, classificados de acordo com sua natureza em indicadores reativos (lagging 

indicators) e indicadores preditivos (leading indicators) (APÊNDICE A). 

Evidenciou-se que, devido ao fato de que boa parte dos indicadores utilizados nesta 

pesquisa tenham sido originários de artigos escritos em língua inglesa, procurou-se uma 

tradução que mais se adequasse ao objetivo do trabalho, uma vez que, a maior parte dos 

indicadores selecionados foi utilizado para avaliar a resiliência de comunidades e de 

organizações num contexto de desastre. Entretanto, neste trabalho, os indicadores foram 

adaptados para avaliar a resiliência de organizações que tratam da gestão de riscos e desastres 

que é o caso dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil no Brasil. 

5.7.1.1 Construção do instrumento de coleta de dados 

A partir da classificação dos indicadores, foi desenvolvida a primeira versão do 

instrumento de coleta de dados que correspondeu ao questionário de validação 

multiprofissional dos indicadores de resiliência (APÊNDICE B). Esse questionário teve como 

objetivo, atribuir graus de utilização e importância (BEZERRA, 2014), para os 50 indicadores 

que foram divididos entre as quatro fases do ciclo de gestão em proteção e defesa civil. 

No intuito de delimitar os indicadores mais úteis e importantes, foi utilizada uma escala 

Likert de 3 opções de resposta: para utilização (R1-Não; R2-Parcialmente; R3-Totalmente) e 

para importância (R1-Pouco importante; R2-Improtante; R3-Muito importante). Essa escolha 

foi baseada no estudo de Jacoby e Matell (1971), que comprovaram que tanto a confiabilidade 

como a validade dos dados coletados são independentes do número de pontos de escala 

usados para itens de escala de avaliação do tipo Likert.  

5.7.1.2 Avaliação dos indicadores por estudiosos em RRD 
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Diante do instrumento de coleta composto por 50 indicadores, seguiu-se o princípio da 

validação de conteúdo recomendado por Polit e Beck (2006). Esses autores recomendam que, 

na fase de desenvolvimento do instrumento, o pesquisador faça consultas a estudiosos.  

Sendo assim, com o objetivo obter correções e sugestões para o sistema, os indicadores 

foram submetidos à avaliação de 4 professores universitários que desenvolvem pesquisas e/ou 

atuam em ações voltadas para a RRD. Após a aceitação do convite para avaliar os indicadores 

e métricas, o questionário (APÊNDICE B) foi enviado por e-mail para cada um dos 4 

professores que devolveram os questionários com as respectivas respostas. 

5.7.1.3 Revisão do instrumento de coleta de dados 

A partir da avaliação dos indicadores pelo grupo de estudiosos formado pelos 4 

professores foram feitas algumas modificações e exclusões de indicadores, o detalhamento 

desse processo é apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Resultado da validação do grupo de estudiosos                                                                     (continua) 

Fase Indicador Modificação 

1-Prevenção e 

Mitigação 

1.1 - Levantamento e 

atualização de 

informações sobre 

vulnerabilidade, perigos 

ou ameaças e riscos da 

cidade 

Entendeu-se que o monitoramento deve ser realizado nas 

áreas de riscos da cidade, sendo assim, foi retirado o trecho 

“avaliação regular da segurança e/ou de risco de todas as 

escolas, hospitais e unidades de saúde”. A métrica inicial foi 

modificada para “Realização regular (mínimo de 1 vez ao 

ano) de atividades de avaliação de vulnerabilidade, de 

avaliação de riscos e de monitoramento de perigos ou 

ameaças da cidade”. 

1.2 – População coberta 

Foi aconselhado não manter em uma mesma métrica plano 

de contingência e planos de simulados. A métrica foi 

retificada para “Percentual de bairros ou comunidades a 

serem/ou cobertos pelo Plano de Contingência”. 

1.3 - Retirada prévia de 

pessoas de áreas de 

risco 

Entendeu-se que a segunda métrica estava redundante, esta 

foi removida e restando apenas a primeira métrica “Número 

de pessoas a serem retiradas previamente de suas moradias 

localizadas em áreas de Riscos”. 

1.7 - Investimento 

alocado para Redução 

de Riscos de Desastres - 

RRD 

Acrescentou-se à primeira métrica a informação: “ou de 

outra fonte de recurso financeiro”. Foi inserida uma segunda 

métrica: “Os Recursos financeiros que a instituição aloca, 

dispõe ou acessa para atividades de RRD são suficientes?”. 

1.8- Fundos de reserva 

para o fortalecimento 

institucional 

Acrescentou-se a seguinte métrica: “Os recursos disponíveis 

para investimento na estrutura e organização interna da 

instituição são suficientes?”. 

1.11 – Uso da 

tecnologia 

 

Considerando que a defesa civil não é um órgão para 

desenvolvimento de sistemas, a métrica foi redefinida para:” 

A instituição conta com profissionais habilitados para uso 

de novas tecnologias (softwares, aplicativos de alertas e 

monitoramento, drones, tecnologias de resgate) para a 

prevenção dos impactos decorrentes de desastres”. 
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Quadro 2 – Resultado da validação do grupo de estudiosos                                                                (conclusão) 

Fase Indicador Modificação 

1- Prevenção e 

Mitigação 

1.25 - Articulação com 

as comunidades 

vulneráveis 

Sugeriu-se definir uma métrica que possa avaliar ao 

invés de como a instituição apoia, o que ela faz ou pode 

fazer para a criação de NUDECS. Definiu-se a nova 

métrica: “A instituição realiza palestras de 

sensibilização e campanhas educativas, a fim de 

envolver a comunidade no processo de reflexão sobre a 

problemática dos riscos de desastres, promove ciclos 

de sensibilização e capacitação para formação e 

manutenção dos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil – NUPDECs”. 

 

2- Preparação 
2.8 - Planejamento e 

organização dos 

treinamentos simulados 

Identificou-se que o indicador estava sobreposto aos 

demais, logo foi excluído. 

3- Resposta 3.4 - Execução do plano 

de contingência 

Identificou-se que a métrica não caracterizava um 

indicador. Destarte o indicador 3.4 foi excluído 

 

4- Recuperação 4.5 - Indenizações 

devido a desastres 

Excluído devido não fazer parte das atribuições do 

órgão de proteção e defesa civil 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Após as modificações especificadas no Quadro 2 e outras correções ortográficas, 

definiu-se o instrumento de coleta de dados com 47 indicadores (APÊNDICE C) para serem 

validados a posteriori por gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em 5 órgãos 

municipais de proteção e defesa civil que aceitaram participar da validação. 

5.7.2 Modelagem II - Validação Multiprofissional 

Tendo em vista que o sistema de indicadores de resiliência organizacional proposto por 

este trabalho é destinado aos Órgãos de Proteção e Defesa Civil, foi evidenciada a 

importância de uma validação multiprofissional desse sistema por gestores (atuais ou não) 

desses órgãos. Bezerra (2014) relata que em Ergonomia a melhor forma de tornar um 

instrumento aplicável é validá-lo junto aos profissionais que farão uso da ferramenta.  

Nesta fase, realizou-se uma validação por meio da atribuição de graus de utilização e 

importância para os indicadores, conforme proposto por Bezerra (2014). A partir da 

percepção de gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil, teve-se como objetivo diminuir o número de indicadores do sistema inicial. 

5.7.2.1 Validação dos indicadores por gestores e pessoas que ocupavam posições-

chaves em Órgãos de Proteção e Defesa Civil 
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Em correspondência à segunda fase da validação de conteúdo proposta por Polit e Beck 

(2006), o instrumento de coleta (APÊNDICE C) foi avaliado por especialistas. O grupo de 

especialistas foi composto por gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em órgãos 

municipais de proteção e defesa civil. Os respondentes foram convidados e após aceitação de 

participação no processo de validação, foi enviado por e-mail o questionário (APÊNDICE C), 

juntamente com as instruções para preenchimento.  

 O número total de gestores e pessoas em posições-chaves que validaram os indicadores 

foi onze. Os validadores representaram as defesas civis de algumas cidades do Brasil, a 

Tabela 2 ilustra detalhes sobre os respondentes de cada defesa civil que aceitaram participar 

da validação. 

Tabela 2- Número de validadores por órgão municipal de proteção e defesa civil 

Cidade  Número de validadores  Cargo (s) 

Belo Horizonte MG 1 Coordenador municipal 

Recife PE 2 
Gerente geral de engenharia; Gerente geral 

de atenção social 

João Pessoa PB 3 

Coordenador municipal; Diretor 

operacional; Diretor de Minimização de 

desastres  

Natal RN 4 
Secretário municipal; Secretária adjunta; 

Diretora; Chefe operacional 

Curitiba PR 1 Coordenador técnico 

Total de validadores  11  

Fonte: Pesquisa (2018). 

Além das orientações que constavam no próprio questionário, houve comunicação por 

telefone e presencial, por meio de reuniões, com os gestores das cidades de Recife/PE, João 

Pessoa/PB e Natal/RN. Com os gestores das cidades de Belo Horizonte/MG e Curitiba/PR, foi 

realizado contato telefônico e por e-mail. 

5.7.2.2 Análise quantitativa da validação 

De acordo com as recomendações da validação de conteúdo sugerida por Haynes et al. 

(1995), utilizou-se uma análise quantitativa e, posteriormente, uma análise qualitativa dos 

dados, no intuito de confrontar essas análises e verificar se eram complementares ou 

excludentes. 

Para a construção da análise quantitativa dos dados, recorreu-se ao Laboratório de 

Estatística Aplicada (LEA) da UFRN. Sendo assim, foram realizadas algumas reuniões com a 

coordenadora do LAE, e quando os dados coletados foram apresentados, definiu-se que seria 
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mais apropriada a utilização da técnica estatística de representação dos dados por gráfico de 

mosaico. De acordo com Meyer et al. (2006), o mosaico é uma coleção de gráficos que 

representa uma tabela. Cada entrada da tabela é representada por um retângulo de tamanho 

proporcional ao número correspondente de observações.  

Neste trabalho foram construídos dois gráficos de mosaico. O primeiro correspondeu às 

respostas sobre utilização e é ilustrado na Figura 17. O segundo retratou as respostas sobre a 

importância dos indicadores e é ilustrado na Figura 18. 

Para a construção dos gráficos utilizou-se o software R, que é um ambiente de software 

livre utilizado em computação estatística e para construção de gráficos. O R fornece uma 

grande variedade estatística modelagens lineares e não lineares, testes estatísticos clássicos, 

análise de séries temporais, entre outros (R CORE TEAM, 2017).  

Figura 17 - Gráfico Mosaico para o julgamento sobre a utilização dos Indicadores 

 

 
Fonte: Pesquisa (2018). 

Neste trabalho o gráfico de mosaico ilustrado pela Figura 17 é interpretado da seguinte 

forma: para cada indicador conforme (APÊNDICE C), existiram 3 opções de respostas para o 

quesito de utilização. Desse modo, no gráfico da Figura 17, a altura de cada coluna é 

proporcional à quantidade total de respostas que o indicador respectivo obteve de acordo com 

as opções (não, parcialmente e totalmente).  

De uma forma geral, a Figura 17 mostra de forma panorâmica que na validação sobre a 

utilização dos indicadores, o maior número das respostas dos especialistas se deu para a opção 

“totalmente”, seguido da opção “parcialmente” e, por conseguinte, da opção “não”. 

                   

 Não Parcialmente Totalmente Legenda: 
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Para o gráfico de mosaico ilustrado pela Figura 18, a interpretação se dá de forma 

similar: para o quesito de importância, assim como para o de utilização, existiram três opções 

de respostas (sem importância, importante e muito importante). Deste modo, a altura de cada 

coluna é equivalente ao número total de respostas que o indicador correspondente recebeu 

para cada uma das 3 opções. 

Figura 18 - Gráfico Mosaico para o julgamento sobre a importância dos Indicadores 

 

 
Fonte: Pesquisa (2018). 

A Figura 18 demonstra que, da mesma forma que para o quesito de utilização, maioria 

dos indicadores ao serem avaliados de acordo com sua importância, recebeu maior número de 

respostas para a opção “muito importante”, seguido pela opção “importante” e, em menor 

número, pela opção de resposta “sem importância”. 

A análise dos gráficos revelou que existiu uma tendência de respostas dos validadores 

para as perguntas formuladas sobre utilização (tendência para a resposta “totalmente”) e 

importância dos indicadores propostos (tendência para a opção “muito importante”). 

Evidenciou-se que, por ser um sistema de indicadores inédito, que engloba todas as fases do 

ciclo de gestão em proteção e defesa civil, e que os Órgãos de Proteção e Defesa Civil em que 

esses profissionais atuam não dispõem de um sistema de indicadores, como o que é proposto e 

com o propósito do desenvolvido neste estudo. Por estas razões, a maioria dos indicadores 

apreciados pelos respondentes foi bem aceitos. 

Entretanto, tendo em vista essa tendência e a importância de se levar em conta as 

sugestões e experiência em proteção e defesa civil dos validadores, percebeu-se que apenas a 

representação estatística dos dados não seria suficiente para julgar e definir quais indicadores 

                   

 Sem importância Importante Muito importante Legenda: 
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iriam compor o sistema. Destarte, uma análise qualitativa dos dados se fez necessária para 

complementar a análise quantitativa. 

5.7.2.3 Análise qualitativa da validação 

Baseando-se nos resultados e na discussão evidenciada no item anterior, foram 

estabelecidos alguns critérios para o julgamento das respostas dos especialistas: 

I. Foram mantidos no sistema os indicadores cujas somas das respostas sobre 

utilização (parcialmente e totalmente) e importância (importante e muito 

importante) tiveram percentual ≥ 70%. 

II. Para os indicadores que tiveram uma ou mais respostas negativas para utilização 

(não utilizaria) e/ou importância (sem importância), nos casos de exclusão ou 

modificação do indicador ou da métrica, considerou-se com maior relevância os 

comentários e justificativas de gestores e pessoas em posições-chaves com 

experiência mais consolidada em proteção e defesa civil. 

O Quadro 3 sintetiza os resultados da análise qualitativa das respostas dos especialistas 

para os 47 indicadores propostos. Nos casos de exclusão e modificação dos indicadores e 

métricas, é explicitado o argumento do validador no qual foi baseada a exclusão ou 

modificação.  

Quadro 3 - Resultado da validação dos especialistas                                                                                  (continua) 

Fase Indicador 
Situação do 

indicador/métrica 
Justificativa 

1- Prevenção 

e mitigação 

1.1 Alterado 

O indicador foi alterado para: “Levantamento e atualização 

de informações sobre riscos de desastres na cidade”. A 

métrica foi alterada para: “Realização regular de 

levantamentos, monitoramento e atualização dos riscos de 

desastres da cidade”. 

1.2 Excluído 

A exclusão baseou-se no seguinte argumento: “Entende-se 

que um Plano de Contingências (PC) pode ser feito sob dois 

prismas: o do risco específico ou da cidade considerada. No 

caso do risco específico, toda a área vulnerável deve ser 

contemplada. No caso da cidade, toda ela deve ser 

considerada. Esse PC do município está mais focado no 

papel de cada instituição instalada na cidade. Foca a 

metodologia de gestão e o papel de cada órgão nas ações de 

defesa civil. Logo o percentual da cidade não proporciona 

informação importante” 

1.3 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.4 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.5 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.6 Mantido Aceitação ≥ 70% 
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Quadro 3 – Resultado da validação dos especialistas                                                                          (continuação) 

Fase Indicador 
Situação do 

indicador/métrica 
Justificativa 

1- Prevenção 

e mitigação 

1.7 Excluído 

A exclusão baseou-se no seguinte argumento: “Quando 

se tem uma defesa civil sistêmica, todos os órgãos 

fazem parte e custeiam ações de prevenção/mitigação. 

Isso, geralmente, não está discriminado no orçamento. 

A partir dos contratos existentes e das demandas do 

órgão de defesa civil, tais instituições empregam 

recursos necessários para a gestão competente dos 

riscos. Se preciso de uma intervenção da Secretaria de 

Obras para mitigar um risco em uma passarela, por 

exemplo, isso será feito por um contrato de 

manutenção existente. Não necessariamente por um 

recurso orçamentário exclusivo para RRD”. 

1.8 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.9 Excluído 

A partir da sugestão de um validador com vasta 

experiência e tendo em vista que reuniões com a 

comunidade é um meio de articulação dos NUPDEC´s 

sugeriu-se que se acrescentasse a métrica sobre 

capacitações realizadas pelo NUPDEC. Sendo assim 

como havia sido criado o indicador (1.25) que tratava 

de capacitações em comunidades vulneráveis, 

acrescentou-se na métrica do indicador 1.25 o tópico 

sobre reuniões. 

1.10 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.11 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.12 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.13 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.14 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.15 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.16 Excluído Esse indicador se sobrepõe ao 4.7  

1.17 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.18 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.19 Excluído 
A exclusão baseou-se no seguinte argumento: “difícil 

estabelecer critérios mensuráveis para esse indicador”  

1.20 Mantido 

O indicador foi mantido. Entretanto, as métricas foram 

excluídas. Estabeleceu-se a nova métrica: “A 

instituição demanda obras de prevenção e recuperação 

aos órgãos competentes”  

1.21 Alterado 

Para melhor compreensão observou-se a necessidade 

de modificação do indicador e da métrica. O indicador 

foi redefinido para: “Relação do órgão municipal de 

proteção e defesa civil (em alguns municípios 

denominados de Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil- COMPDEC) no âmbito municipal’. A 

métrica foi redefinida para:” Articulação, direta ou 

indireta do órgão municipal de proteção e defesa civil 

(ou COMPDEC) com o prefeito e com líderes 

comunitários para desenvolver, implementar e realizar 

as políticas municipais de proteção e defesa civil no 

município”. 

1.22 Excluído 

A exclusão baseou-se nos seguintes argumentos: 

1.” Para efeito de "resiliência organizacional" não vejo 

importância nenhuma. É muito importante para o 

Sistema Nacional tomar conhecimento, para futuros 

planejamentos. Mas para o órgão municipal faz 

pouquíssima diferença. Não traz resultado prático 

nenhum, a não ser quando se trata de grave desastre  
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Quadro 3 – Resultado da validação dos especialistas                                                                          (continuação) 

Fase Indicador 
Situação do 

indicador/métrica 
Justificativa 

1- Prevenção 

e mitigação 

1.22 Excluído 

que demanda decretação de anormalidade”. 

2. “Mesmo sendo competência do município o repasse 

de informações ao CENAD, não vejo a importância 

desse indicador”. 

1.23 Alterado 

 Percebeu-se que a disponibilidade das equipes que 

compõem o órgão de proteção e defesa civil é uma 

questão mais importante do que o estabelecimento de 

um tempo. Sendo assim o indicador foi alterado para: 

“Disponibilidade de equipes 24h por dia, durante os 

365 dias do ano”. A métrica foi redefinida para: “A 

instituição possui equipes em plantão 24h em todos os 

dias do ano”. O indicador foi movido para a fase de 

preparação. 

1.24 Alterado 

Aceitação ≥ 70%. A partir das sugestões dos 

validadores a métrica foi modificada para: “A 

instituição possui plano de comunicação e possui bom 

relacionamento com a comunidade e a imprensa “. 

1.25 Mantido Aceitação ≥ 70% 

1.26 Mantido 
Aceitação ≥ 70%. Indicador realocado para a fase de 

preparação 

1.27 Excluído 

A exclusão baseou-se no seguinte argumento: “Isso 

seria na fase de preparação e não Prevenção e 

Mitigação. Cada ente federado tem de ter seus recursos 

para isso. Isso pode ser um indicador para avaliação de 

resiliência do município não de uma organização.  

1.28 Alterado 

Para melhor compreensão, o indicador foi redefinido 

para: “Participação da instituição nas diretrizes e 

planos para a recuperação de desastres”. A métrica foi 

redefinida para: “A instituição colabora com outras 

instituições na definição de diretrizes para o plano de 

recuperação das áreas afetadas pelos desastres”. O 

indicador foi realocado para a fase de preparação. 

2- Preparação 

2.1 Excluído 

A exclusão baseou-se no seguinte argumento: “O 

número de agentes de defesa civil não é o fator 

importante no simulado. A realização de simulado 

sim”. 

2.2 Mantido Aceitação ≥ 70% 

2.3 Alterado 

A partir da sugestão de um validador, a métrica foi 

alterada para: “Realização de treinamentos e exercícios 

simulados de preparação com os membros de 

comunidades escolares, hospitalares, de unidades de 

saúde, organizações da indústria e comércio”. 

2.4 Alterado 

Por meio da análise das respostas dos validadores, 

percebeu-se a necessidade de alteração da métrica para: 

“A Instituição propicia a participação dos funcionários 

(agentes de proteção e defesa civil) em programas de 

capacitação para a resposta aos desastres, realizando 

regularmente, treinamentos e exercícios simulados”. 

2.5 Alterado 

Renomeado para: “Treinamentos simulados de 

preparação para enfrentamento de desastres”. A 

métrica foi redefinida para: “Número de treinamentos 

simulados realizados, com base no Plano de 

Contingência”. 

2.6 Alterado 

Inclui-se na métrica os simulados de mesa. A métrica 

foi alterada para: “Realismo dos cenários utilizados nos 

simulados de campo e de mesa”. 
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Quadro 3 – Resultado da validação dos especialistas                                                                          (conclusão) 

Fase Indicador 
Situação do 

indicador/métrica 
Justificativa 

2- Preparação 2.7 Excluído 

A exclusão baseou-se no seguinte argumento: 

“Simulados nunca conseguem avaliar esse tipo de 

indicador. Por uma razão simples: não dominam todas 

as variáveis. Geralmente são feitos em um ambiente 

tranquilo, sem ocorrência de outros eventos. Tudo está 

disponível em quantidade suficiente. Desastres não são 

assim. São múltiplos, em vários locais da cidade, com 

intensidades diferentes e os recursos precisam ser 

divididos. O trânsito está congestionado e até os 

horários vão influenciar nesse indicador”. 

3- Resposta 

 

3.1 Mantido Aceitação ≥ 70% 

3.2 Alterado 

A métrica foi alterada para: “A instituição mobiliza 

outras secretarias e órgãos, comunidades vulneráveis e 

voluntários para as ações de resposta”. 

3.3 Mantido Aceitação ≥ 70% 

3.4 Alterado 

A métrica foi alterada para: “A equipe se reúne no 

início e durante a resposta para repassar (baseado no 

plano de contingência) os detalhes da ação e ajustar se 

for o caso, as ações de respostas”. 

3.5 Mantido Aceitação ≥ 70% 

4- 

Recuperação 

e 

Reconstrução 

4.1 Alterado 

A métrica foi alterada para: “A instituição procura 

influenciar os planos e normas de reconstrução para 

edificações afetadas para que os órgãos competentes 

adotem padrões de construção/reconstrução melhor do 

que os de antes” 

4.2 Alterado 

O indicador foi alterado para: “Fundos para 

recuperação” e a métrica foi modificada para: “O órgão 

se mobiliza para garantir recursos destinados à 

recuperação e reconstrução de áreas afetadas”. 

4.3 Excluído 

Entendeu-se que diretrizes bem como o plano de 

recuperação são definidos por outros órgãos do 

município, a exemplo da secretaria de obras.  

4.4 Excluído 

A exclusão baseou-se nos seguintes comentários: 

 1. “Não me parece ser possível pré-definir a ordem de 

prioridades de reconstrução nos desastres. Isso 

dependerá da magnitude de cada dano em cada tipo de 

área considerada. Por exemplo: reconstruir hospital 

seria uma prioridade lógica, mas se as vias de acesso 

ao hospital estiverem intransitáveis essa será a 

prioridade. Reconstruir uma escola seria uma 

prioridade lógica, mas se a ponte que permite aos 

alunos acessar a escola não estiver reconstruída de 

nada adiantará. Além disso é uma decisão do sistema 

de defesa civil e não de um determinado órgão. 

2. Nem sempre é possível que a COMPDEC garanta a 

ordem de prioridade das obras de recuperação. Ela 

pode mostrar e sugerir, a Secretaria de Obras. 

4.5 Mantido Aceitação ≥ 70% 

4.6 Excluído A mesma justificativa de exclusão do indicador 4.3. 

4.7 Alterado 

Após as análises o indicador foi alterado para: 

“Atualização dos planos de contingências” e removido 

para a para a fase de prevenção e mitigação. 

Fonte: Pesquisa (2018). 
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A validação dos indicadores pelos especialistas evidenciou que os Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil de cidades diferentes possuem suas particularidades. Em muitos casos, os 

respondentes afirmavam que não utilizariam determinado indicador porque este não se 

aplicava ao contexto daquela região. Entretanto, em alguns casos, o indicador foi mantido, 

uma vez que, diante da diversidade de riscos e eventos extremos com os quais os Órgãos de 

Proteção e Defesa Civil de diversas partes do Brasil lidam, essas instituições podem utilizar 

os indicadores que forem pertinentes à sua realidade, tendo em vista que, de alguma forma, 

todos os indicadores propostos neste sistema são de fato, importantes. 

5.7.2.4 Definição do sistema de indicadores 

Após a validação dos especialistas diversas alterações foram realizadas. Além das 

ilustradas no Quadro 3, realizou-se a unificação de alguns indicadores, que se sobrepunham, 

quando submetidos à correção de linguagem. Ademais, na fase de preparação foi inserido um 

novo indicador (2.9) que trata de suprimentos para assistência humanitária emergencial.  

O sistema resultante apresentou 34 indicadores divididos nas quatro fases do ciclo de 

gestão em proteção e defesa civil: Prevenção e Mitigação (16 indicadores), Preparação (11 

indicadores), Resposta (4 indicadores) e Recuperação e Reconstrução (3 indicadores). 

Diferentemente da modelagem I, o sistema de indicadores resultante da modelagem II possui 

um número bem maior de indicadores preditivos (21) do que reativos (13). A classificação 

para cada indicador resultante de acordo com sua natureza (leading ou lagging) é apresentada 

no Quadro 4.  

Quadro 4 - Classificação dos indicadores resultantes de acordo com sua natureza                               (continua) 

Fase do desastre Indicador Classificação 

1. Prevenção e 

mitigação 

Indicador 1.1- Levantamento e atualização de informações sobre 

vulnerabilidade, perigos ou ameaças e riscos da cidade 
Leading 

Indicador 1.2- Retirada prévia de pessoas de áreas de risco Leading 

Indicador 1.3- Informação pública Lagging 

Indicador 1.4- Sistemas de alerta e alarme Lagging 

Indicador 1.5- Base de dados Lagging 

Indicador 1.6- Fundos de reserva para o fortalecimento institucional Lagging 

Indicador 1.7- Profissionais com experiência Lagging 

Indicador 1.8- Uso de tecnologia Lagging 

Indicador 1.9- Relação interinstitucional, multisetorial Leading 

Indicador 1.10- Estímulo e apoio a iniciativas de inovação e 

criatividade 
Leading 

Indicador 1.11- Tomada de decisão delegada aos funcionários Leading 

Indicador 1.12- Satisfação dos subordinados Lagging 

Indicador 1.13- Padronização de processos Leading 

Indicador 1.14-  Estabilidade do emprego Lagging 



101 
 

 

Quadro 4 – Classificação dos indicadores resultantes de acordo com sua natureza                             (conclusão) 

Fase do desastre Indicador Classificação 

1. Prevenção e 

mitigação 

Indicador 1.15- Solicitação de obras aos órgãos competentes Leading 

Indicador 1.16- Articulação com prefeitos e líderes comunitários Leading 

2- Preparação 

Indicador 2.1- Promoção da educação sobre desastres e de ações 

para formação de NUPDECs em comunidades vulneráveis 
Leading 

Indicador 2.2- Plano de contingência de resposta a desastres Lagging 

Indicador 2.3- Comunicação de risco Lagging 

Indicador 2.4- Plantão de equipes Leading 

Indicador 2.5- Capacitação das comunidades vulneráveis Leading 

Indicador 2.6- Capacitação de comunidades escolares, hospitalares 

de unidades de saúde, de organizações da indústria e do comércio 
Leading 

Indicador 2.7- Capacitação dos agentes Leading 

Indicador 2.8- Realismo do cenário de simulação Lagging 

Indicador 2.9- Reserva para assistência humanitária emergencial Lagging 

Indicador 2.10- Participação na definição de diretrizes de 

recuperação 
Leading 

Indicador 2.11- Avaliação contínua das estratégias e planos de 

trabalho 
Leading 

3. Resposta 

Indicador 3.1- Recursos humanos e materiais para manter as ações  Leading 

Indicador 3.2- Sistemas e tecnologias Lagging 

Indicador 3.3- Briefing Leading 

Indicador 3.4- Lições aprendidas Leading 

4. Recuperação e 

restauração 

Indicador 4.1- Influência em planos e normas de recuperação Leading 

Indicador 4.2- Mobilização para garantir recursos financeiros  Leading 

Indicador 4.3- Reuniões com a comunidade e órgãos responsáveis 

pela recuperação e reconstrução a desastres 
Leading 

Fonte: Pesquisa (2018). 

5.7.3 Modelagem III - Validação Situada  

A Modelagem III correspondeu aos estudos de caso que tiveram como objetivo avaliar, 

por meio do sistema de indicadores resultante da Modelagem II, a resiliência de 5 órgãos 

municipais de proteção e defesa civil de 5 cidades brasileiras. Visando manter total anonimato 

dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil avaliados, estes serão tratados de forma genérica como 

órgão de proteção e defesa civil (OPDC) 1, 2, 3, 4 e 5. 

Foram realizados 5 estudos de casos durante o mês de novembro de 2017, sendo que, 

apenas um deles foi realizado presencialmente, com aplicação do questionário (APÊNDICE 

D) diretamente pela pesquisadora. Nos outros quatro estudos de casos os questionários foram 

enviados por e-mail e respondidos sem a presença da pesquisadora. Os questionários foram 

respondidos por gestores de 5 Órgãos de Proteção e Defesa Civil de 5 cidades do Brasil que 

aceitaram participar da pesquisa.  

A formulação do questionário para avaliação da resiliência organizacional foi baseada 

na Ferramenta de Referência de Resiliência (Resilience Benchmarking Tool), proposta pelo 
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Programa de Pesquisa de Organizações Resilientes do ano de 2012 (Resilient Organisations 

Research Programme, 2012). Para este trabalho, utilizou-se uma escala Likert de 4 pontos 

(Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, Concordo Parcialmente, Concordo 

Totalmente) para avaliar o grau de concordância e/ou discordância de cada gestor a respeito 

das afirmativas sobre o órgão de proteção e defesa civil que gerenciam. 

É importante relatar que, o questionário proposto neste estudo se caracteriza por ser um 

questionário auto avaliativo, uma vez que o resultado da avaliação reflete a percepção dos 

gestores sobre sua própria organização.  

De acordo com Senge (2011, p.41), uma “organização que aprende” deve estar 

continuamente expandindo a sua capacidade de criar o seu futuro, não bastando somente 

sobreviver. A aprendizagem visando à sobrevivência ou “aprendizagem adaptativa” é 

importante, mas deve ser somada à “aprendizagem generativa” que amplia a sua capacidade 

de criar.  

Sendo assim, para que se atinja o objetivo do questionário é importante que as respostas 

dadas pelos gestores sejam fidedignas ao que realmente ocorre no órgão de proteção e defesa 

civil em que atuam, para que, mediante as respostas, o diagnóstico de resiliência da 

organização possa permitir a autoavaliação e, portanto, a autoaprendizagem dos agentes e, por 

assim dizer, da organização. A autoaprendizagem permite, consequentemente, que a 

organização identifique suas fragilidades e resiliências e, assim, promova melhorias nos 

planejamentos, nos programas e nas ações, em todas as fases do ciclo de gestão em proteção e 

defesa civil, tendo em vista a melhoria contínua da resiliência organizacional.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos, a partir da análise dos dados 

coletados através do questionário de avaliação da resiliência organizacional (APÊNDICE D). 

Os resultados serão apresentados e discutidos, separadamente, considerando cada uma das 

fases do ciclo de gestão de riscos e desastres e cada um dos cinco Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil, respectivamente. 

É importante relatar que 3 de 5 Órgãos de Proteção e Defesa Civil aqui estudados, que 

foram autoavaliados, são publicamente reconhecidos como órgãos estruturados e possuidores 

de uma organização interna bem desenvolvida. Essas organizações são referência para outras 

instituições que estão buscando uma estruturação interna para consolidar as ações de proteção 

e defesa civil no município em que atuam. 

6.1 Resultado para a Fase I – Prevenção e Mitigação 

A Fase I do sistema de indicadores foi composta por 16 indicadores que apresentam as 

características e ações de resiliência desejáveis para Órgãos de Proteção e Defesa Civil na 

fase de prevenção e mitigação a desastres. A título de ilustração e melhor entendimento, o 

Quadro 5, a seguir, apresenta os 16 indicadores da fase I referidos anteriormente. 

Quadro 5 - Indicadores que compuseram a Fase I do sistema de indicadores 

Indicadores para a Fase I – Prevenção e Mitigação 

Indicador 1.1- Levantamento e atualização de informações sobre vulnerabilidade, 

perigos ou ameaças e riscos da cidade 

Indicador 1.2- Retirada prévia de pessoas de áreas de risco 

Indicador 1.3- Informação pública 

Indicador 1.4- Sistemas de alerta e alarme 

Indicador 1.5- Base de dados 

Indicador 1.6- Fundos de reserva para o fortalecimento institucional 

Indicador 1.7- Profissionais com experiência 

Indicador 1.8- Uso de tecnologia 

Indicador 1.9- Relação interinstitucional, multisetorial 

Indicador 1.10- Estímulo e apoio a iniciativas de inovação e criatividade 

Indicador 1.11- Tomada de decisão delegada aos funcionários 

Indicador 1.12- Satisfação dos subordinados 

Indicador 1.13- Padronização de processos 

Indicador 1.14-  Estabilidade do emprego 

Indicador 1.15- Solicitação de obras aos órgãos competentes 

Indicador 1.16- Articulação com prefeitos e líderes comunitários 

Fonte: Pesquisa (2018). 
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 A Tabela 3 apresenta o número de respostas dos gestores de cada órgão de proteção e 

defesa civil, para as opções de concordância e discordância com as afirmativas apresentadas 

no questionário para a Fase I. 

Tabela 3 - Número de respostas das instituições para cada opção na Fase I 

Fase I – Prevenção e Mitigação 

 Nº de respostas DT Nº de respostas DP Nº de respostas CP Nº de respostas CT 

OPDC1 0 0 4 12 

OPDC2 0 0 3 13 

OPDC3 2 0 7 7 

OPDC4 4 0 5 7 

OPDC5 2 0 2 12 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados). 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Além do ilustrado na Tabela 3, por meio do software R, foram criados gráficos 

representativos do tipo donut (em português: rosca) para ilustrar os resultados de cada 

instituição. Morettin e Bussab (2016) relatam que os gráficos do tipo donut são utilizados para 

representar frequências relativas para cada categoria que se deseja analisar.  

Neste trabalho, os gráficos donut representam, para cada órgão de proteção e defesa 

civil, as frequências referentes às respostas dadas para as opções de respostas (Discordo 

Totalmente, Discordo Parcialmente, Concordo Parcialmente, Concordo Totalmente), 

apresentadas no questionário de avaliação da resiliência organizacional. 

De acordo com a Tabela 3, na Fase I o órgão de proteção e defesa civil 1 (OPDC1), 

concordou parcialmente com 25% dos indicadores e concordou totalmente com 75%. O 

gráfico donut que representa o resultado do OPDC1 para a Fase I é ilustrado na Figura 19. 

Na Fase I o OPDC2 concordou totalmente com maior número de indicadores, se 

comparado ao OPDC1, tendo em vista que, apresentou um percentual de 81,25% para 

concordância total. Além disso, concordou parcialmente com menor número de indicadores, 

apresentando um percentual de 18,75% para concordância parcial. 

O gráfico donut que mostra o resultado do OPDC2 para a Fase II é ilustrado na Figura 

20. 
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Figura 19 - Resultado da Fase I para o OPDC1 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Figura 20 - Resultado da Fase I para o OPDC2 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

O OPDC3 obteve maior variedade de respostas, quando comparado ao OPDC1 e ao 

OPDC2. O OPDC3 discordou totalmente com 12,5% dos indicadores, concordou 

parcialmente com 43,75% e concordou totalmente com 43,75% dos indicadores. 

 O gráfico donut que apresenta o resultado do OPDC3 para a Fase I é ilustrado na 

Figura 21. 
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Figura 21 - Resultado da Fase I para o OPDC3 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

O OPDC4 assim como o OPDC3 obteve variação nas respostas, discordando totalmente 

com 25% dos indicadores, concordando parcialmente com 31,25% e concordando totalmente 

com 43,75% dos indicadores. O gráfico donut representativo é ilustrado na Figura 22. 

Figura 22: Resultado da Fase I para o OPDC4 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Por fim, o OPDC5 apresentou resultados similares ao OPDC1 e ao OPDC2, 

concordando totalmente com 75% dos indicadores. Entretanto, discordou totalmente com 
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12,5% e concordou parcialmente com 12,5%. O gráfico donut que ilustra esse resultado é 

apresentado na Figura 23. 

Figura 23 - Resultado da Fase I para o OPDC5 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Neste trabalho, o julgamento sobre maior ou menor resiliência de cada órgão de 

proteção e defesa civil auto avaliado, se deu por meio da soma do número de respostas 

(Concordo Totalmente – CT), para as afirmativas propostas pelos indicadores. Assim sendo, 

considerou-se mais resiliente o órgão que apresentou maior percentual para essa opção de 

resposta, seguido da opção (Concordo Parcialmente – CT).  

Logo, a partir desses primeiros resultados apresentados, depreende-se que o OPDC2 se 

apresentou mais resiliente para a Fase I – Prevenção e Mitigação, seguido, nessa ordem, pelos 

órgãos OPDC1, OPDC5, OPDC3 e OPDC4. Entretanto, será apresentada adiante, uma 

discussão mais detalhada sobre os indicadores que obtiveram desses órgãos, respostas para as 

opções de discordância total e parcial, bem como os que obtiveram respostas para 

concordância parcial. 

Desta maneira, tanto para a Fase I como para todas as outras Fases (cujos resultados 

serão apresentados nos próximos tópicos), subtende-se que os respondentes das instituições 

que concordaram totalmente com as afirmativas de determinados indicadores, revelam que as 

respectivas instituições, às quais se referem, estão estruturadas e executam ações conforme as 

expressas pelos indicadores.  
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O Quadro 6 apresenta as respostas que foram dadas pelos gestores de cada órgão de 

proteção e defesa civil, para os indicadores que compuseram a Fase I do sistema de 

indicadores. 

Quadro 6 - Respostas de cada instituição para cada indicador da Fase I 

Indicadores OPDC1 OPDC2 OPDC3 OPDC4 OPDC5 

    Fase1: Prevenção  

          e Mitigação 

    

Indicador 1.1 CT CT CT CP CT 

Indicador 1.2 CT CP CT CP CT 

Indicador 1.3 CT CT CP DT CT 

Indicador 1.4 CT CT CP DT CP 

Indicador 1.5 CT CT CT CT CP 

Indicador 1.6 CP CP DT DT DT 

Indicador 1.7 CT CT CP CP CT 

Indicador 1.8 CP CP CP DT CT 

Indicador 1.9 CT CT CP CP CT 

Indicador 1.10 CT CT CT CT CT 

Indicador 1.11 CP CT CT CT CT 

Indicador 1.12 CP CT CT CT CT 

Indicador 1.13 CT CT CP CT CT 

Indicador 1.14 CT CT DT CT DT 

Indicador 1.15 CT CT CT CT CT 

Indicador 1.16 CT CT CP CP CT 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

Como ilustrado no Quadro 6, os indicadores da Fase I, para os quais o OPDC1 atribuiu 

concordância parcial, foram 1.6, 1.8, 1.11 e 1.12. O OPDC2 concordou parcialmente com as 

afirmativas propostas pelos indicadores 1.2, 1.6 e 1.8. O OPDC3 discordou totalmente das 

afirmativas propostas pelos indicadores 1.6 e 1.4 e concordou parcialmente com os 

indicadores 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13 e 1.16. O OPDC4 discordou totalmente dos 

indicadores 1.3, 1.4, 1.6, e 1.8 e concordou parcialmente com os indicadores 1.1, 1.2, 1.7, 1.9 

e 1.16. O OPDC5 discordou totalmente com as afirmativas expressas pelos indicadores 1.6 e 

1.14 e concordou parcialmente com os indicadores 1.4 e 1.5.   

A seguir, em ordem crescente de indicadores, é apresentada uma discussão a respeito de 

cada avaliação atribuída aos indicadores citados. 

O indicador 1.1 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do 

OPDC4. Essa resposta foi atribuída porque a instituição, no momento em que foi realizada 

esta pesquisa, estava iniciando o processo de levantamento e atualização das informações 
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sobre os riscos de desastres na cidade. Esse processo estava sendo realizado por meio da 

parceria com um grupo de pesquisa de uma Universidade Federal. 

O indicador 1.2 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, dos órgãos 

OPDC2 e OPDC4. Evidenciou-se que a forma como foi escrito o indicador 1.2 causou 

dúvidas a respeito do propósito que o indicador objetivava avaliar. Dessa forma, para o 

OPDC4, cujo questionário foi aplicado pela pesquisadora, foi mencionado pelo respondente 

que o órgão de proteção e defesa civil não realizava ações de retirada em si, que o órgão era 

responsável pela interdição dos imóveis, que a retirada das pessoas não era de 

responsabilidade do órgão e que, em casos de extrema urgência, na qual as famílias se negam 

a sair de suas casas, convoca-se a guarda municipal e polícia militar.  

Para o OPDC2 relatou-se que o maior problema que norteia esse indicador diz respeito 

ao fato de que, em muitos casos o governo municipal não tem onde abrigar as pessoas que se 

encontram em áreas de riscos. Isto posto, foi relatado pelo gestor do referido órgão que, a 

depender do risco identificado, são feitas retiradas temporárias de pessoas e, após a 

reavaliação e diminuição desses riscos, elas são novamente alocadas nas suas casas. 

O indicador 1.4 recebeu resposta, para a opção de discordância total, do OPDC4 e, para 

concordância parcial, do OPDC3 e do OPDC5. É de conhecimento público que o OPDC4 não 

dispõe de sistema de alerta e alarme em operação no município. O alarme e alerta se dá de 

forma improvisada. No caso do OPDC3 a concordância parcial deve-se ao fato de que o órgão 

possui sistema de alerta por Short Message Service (SMS), entretanto, a instituição não possui 

ainda sistema de alarme instalado em comunidades vulneráveis a riscos de desastres. 

 No caso do OPDC5, o órgão não possui um sistema de alerta e alarme formalizado. 

Alertas são emitidos à população por meio de aplicativos de mensagens instantâneas para 

celular, como por exemplo, WhatsApp. No entanto, O OPDC5 possui um projeto em análise 

de aquisição de sirenes para serem instaladas em áreas de comunidades vulneráveis. 

Ainda com relação ao indicador 1.4, chama-se a atenção para a resposta de 

concordância total atribuída pelo OPDC2 para esse indicador, pois, é de conhecimento 

público que esse órgão não possui sistema de alarme instalado e em operação nas 

comunidades. O OPDC2 utiliza um sistema de alerta via SMS. Dessa forma, revela-se que a 

resposta mais adequada que deveria ter sido atribuída por esse órgão para esse indicador seria 

a concordância parcial. 
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O indicador 1.5 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do 

OPDC5, evidenciando que o órgão possui e armazena informações sobre riscos, desastres e 

perdas recorrentes de forma parcial. Questiona-se a concordância total para esse indicador 

atribuída pelo OPDC4, pois é de conhecimento da pesquisadora que o órgão está em processo 

de elaboração de seu banco de dados sobre informações relativas aos riscos e desastres. Dessa 

forma, a reposta mais adequada do OPDC4 para o indicador 1.5 seria a concordância parcial. 

O indicador 1.6 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, do OPDC1 e 

do OPDC2 e, para a opção de discordância total, dos órgãos OPDC3, OPDC4 e OPDC5. Esse 

resultado evidencia que em algumas cidades brasileiras, a existência de recursos destinados 

aos Órgãos de Proteção e Defesa Civil é escassa, e em algumas localidades, inexistente. No 

caso do OPDC1, do OPDC2 e do OPDC3, que se apresentam como órgãos estruturados, foi 

observado que, mesmo quando existem recursos financeiros, diante do grande número de 

riscos instalados em uma cidade, sejam de ordem natural, tecnológica ou humana, esses 

recursos nunca são suficientes para a prevenção e mitigação de riscos de desastres e para 

investir na estrutura e organização interna da instituição.  

O indicador 1.7 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, do OPDC3 e 

do OPDC4. Esse indicador revela que uma das maiores deficiências para a implementação e 

execução das ações de proteção e defesa civil é a falta de profissionais com experiência. Isso 

se deve principalmente às mudanças de gestão municipal dessas localidades, bem como, a não 

existência de concursos públicos exigindo experiência em proteção e defesa civil. 

Para o OPDC3 foi relatado que devido a essas mudanças de gestão, pessoas com 

experiência foram realocadas para outras áreas e outras sem experiência foram alocadas no 

órgão e atualmente estão recebendo capacitação. Para o OPDC4, evidencia-se o mesmo 

problema, além da rotatividade de gestores devido a cargos comissionados, a maioria dos 

agentes é realocada da guarda municipal, portanto possuem outro perfil profissional, 

tornando-se imprescindível que o órgão invista em capacitação para esses profissionais e/ou 

abra concurso para cargos específicos para o exercício da função de proteção e defesa civil. 

No que concerne ao indicador 1.8, este recebeu respostas, para a opção de concordância 

parcial, dos órgãos OPDC1, OPDC2 e OPDC3 e, para a opção de discordância total, do 

OPDC4. Percebe-se que, a vulnerabilidade a desastres em algumas cidades poderá não 

demandar profissionais habilitados para uso de certas tecnologias. Sendo assim, é possível 
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que um órgão de proteção e defesa civil possua as características desejáveis de resiliência, 

mesmo não atendendo totalmente aos requisitos desse indicador. 

O indicador 1.8 recebeu do OPDC5 resposta para a opção de concordância total. 

Entretanto, questiona-se essa resposta, pois, o fato de o OPDC5 não possuir ao menos 

sistemas de alerta e alarme efetivados em operação, como aplicativos de alerta e 

monitoramento próprios, descaracteriza a concordância total atribuída para esse indicador. A 

resposta mais adequada seria a concordância parcial. 

Para o indicador 1.9, o OPDC3 e o OPDC4 atribuíram respostas para a opção de 

concordância parcial. Isso mostra que esses órgãos ainda estão construindo uma relação 

interinstitucional e multisetorial efetiva como a explicitada no indicador em questão. 

Os indicadores 1.11 e 1.12 receberam respostas, para a opção de concordância parcial, 

apenas do órgão OPDC1. O OPDC1, mesmo sendo um órgão estruturado e desenvolvido que 

reconhece que em defesa civil não existe espaço para decisões unilaterais e que a imposição 

hierárquica não funciona na gestão de riscos, assumiu que as ações representadas por esses 

indicadores, ocorrem de forma parcial na sua instituição. 

O indicador 1.13 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do 

OPDC3. O OPDC3 é um órgão estruturado que possui uma política de proteção e defesa civil 

consolidada e que reconhece a importância de estabelecer padrões para os processos que 

ocorrem na instituição. Ao atribuir concordância parcial na sua autoavaliação, demostra que 

reconhece que o órgão não possui de forma total as características expressadas por esse 

indicador. 

O indicador 1.14 recebeu respostas, para a opção de discordância total, do OPDC3 e do 

OPDC5. Foi evidenciado na discussão para o indicador 1.7 que a mudança de gestão dificulta 

o estabelecimento de uma carreira por parte de alguns profissionais que chegam a atuar em 

proteção e defesa civil. Dessa forma o OPDC3 e o OPDC5 ao atribuírem esta autoavaliação 

para esse indicador, afirmam que nos seus quadros de pessoal o número de agentes e gestores 

em cargo efetivo é inferior aos que não são. 

O indicador 1.16 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, do OPDC3 e 

do OPDC4. Essa avaliação demonstra que existe uma relação entre esses órgãos e a principal 

autoridade municipal e com líderes comunitários para implementar e realizar as ações de 
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proteção e defesa civil no município, mas essa relação não é totalmente efetiva, em especial, 

no caso do OPDC4. A pesquisadora ao acompanhar reuniões voltadas para a RRD 

promovidas pelo OPDC4, percebeu que essa relação se dá por meio dos secretários que 

atribuem esforços para que as demandas do órgão cheguem ao conhecimento do prefeito e 

sejam atendidas. 

Em conclusão, o diagnóstico de resiliência dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil para a 

Fase I – Prevenção e Mitigação é apresentado no Quadro 7.  

Quadro 7 - Diagnóstico de resiliência para a Fase I - Prevenção e Mitigação 

Classificação dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do mais para o 

menos resiliente na Fase I 

(Mais resiliente) 

 

 

 

 

(Menos resiliente) 

 

OPDC2 

OPDC1 

OPDC5 

OPDC3 

OPDC4 

Legenda: OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 órgãos 

estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

De acordo com o Quadro 7, o órgão de proteção e defesa civil que se apresentou mais 

resiliente na Fase I foi o OPDC2, seguido, nessa ordem, pelas instituições OPDC1, OPDC5, 

OPDC3 e OPDC4. Entretanto, diante da discussão que foi apresentada para determinados 

indicadores da Fase I, percebeu-se que algumas respostas atribuídas pelos gestores de 

determinados Órgãos de Proteção e Defesa Civil, não foram condizentes com a realidade 

conhecida dessas instituições. 

6.2 Resultado para a Fase II – Preparação 

A Fase II do sistema de indicadores foi composta por 11 indicadores que apresentam 

as características e ações de resiliência desejáveis para Órgãos de Proteção e Defesa Civil na 

fase de preparação para desastres. 

 À título de ilustração e melhor entendimento, o Quadro 8, a seguir, apresenta os 11 

indicadores da Fase II referidos anteriormente. 
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Quadro 8 - Indicadores que compuseram a Fase II do sistema de indicadores 

Indicadores para a Fase II - Preparação 

Indicador 2.1- Promoção da educação sobre desastres e de ações para formação de 

NUPDECs em comunidades vulneráveis 

Indicador 2.2- Plano de contingência de resposta a desastres 

Indicador 2.3- Comunicação de risco 

Indicador 2.4- Plantão de equipes 

Indicador 2.5- Capacitação das comunidades vulneráveis 

Indicador 2.6- Capacitação de comunidades escolares, hospitalares de unidades de 

saúde, de organizações da indústria e do comércio 

Indicador 2.7- Capacitação dos agentes 

Indicador 2.8- Realismo do cenário de simulação 

Indicador 2.9- Reserva para assistência humanitária emergencial 

Indicador 2.10- Participação na definição de diretrizes de recuperação 

Indicador 2.11- Avaliação contínua das estratégias e planos de trabalho 

Fonte: pesquisa (2018). 

A Tabela 4 mostra o número de respostas dadas pelos gestores dos Órgãos de Proteção 

e Defesa Civil para as opções de concordância e discordância com as afirmativas apresentadas 

no questionário para a Fase II.  

Tabela 4 - Número de respostas das instituições para cada opção na Fase II 

Fase II – Preparação 

 Nº de respostas DT Nº de respostas DP Nº de respostas CP Nº de respostas CT 

OPDC1 0 0 3 8 

OPDC2 0 1 2 8 

OPDC3 0 0 3 8 

OPDC4 3 0 2 6 

OPDC5 0 3 1 7 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

Conforme a Tabela 4, na Fase II – Preparação, o OPDC1, não obteve muita variedade 

nas respostas, apresentou resultados apenas para duas opções: concordou totalmente com 

72,72% dos indicadores e concordou parcialmente com 27,27%.  

Assim como na discussão para a Fase I, foram construídos também, para a Fase II, 

gráficos donut para representação dos resultados de cada Instituição. Sendo assim, o gráfico 

donut referente ao resultado do OPDC1 para a Fase II, é ilustrado na Figura 24. 

O OPDC2, apresentou maior variedade de respostas para a Fase II – Preparação. Obteve 

o mesmo resultado que o OPDC1 para a opção de concordância total, com o percentual de 
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72,72% de respostas para essa opção, mas concordou parcialmente com 18,18% dos 

indicadores e diferentemente do OPDC1, apresentou percentual para a opção de discordância 

parcial de 9,09%. O gráfico donut que mostra o resultado do OPDC2 para a Fase II é ilustrado 

na Figura 25. 

Figura 24 - Resultado da Fase II para o OPDC1 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Figura 25 - Resultado da Fase II para o OPDC2 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 
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O OPDC3 concordou totalmente com 72,72% dos indicadores e concordou 

parcialmente com 27,27%. O gráfico donut do OPDC3 para a Fase II é ilustrado na Figura 26. 

Figura 26 - Resultado da Fase II para o OPDC3 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Na Fase II, o OPDC4 concordou totalmente com 54,54% dos indicadores, concordou 

parcialmente com 18,18% e discordou totalmente com 27,27%. O gráfico donut do resultado 

do OPDC4 para a Fase II é apresentado na Figura 27. 

Figura 27 - Resultado da Fase II para o OPDC4 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 
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Na Fase II, o OPDC5 concordou totalmente com 63,63% dos indicadores, concordou 

parcialmente com 9,09% e discordou parcialmente com 27,27%.  

O gráfico donut que representa o resultado do OPDC5 para a Fase II é ilustrado na Figura 28. 

Figura 28 - Resultado da Fase II para o OPDC5 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

A partir desses resultados, o diagnóstico inicial de resiliência reflete que os órgãos 

OPDC1, e o OPDC3 se apresentam de forma igualitária como mais resilientes na Fase II 

seguidos, nessa ordem, pelos OPDC2, OPDC5 e pelo OPDC4 que se apresentou menos 

resiliente, se comparado aos outros 4 órgãos avaliados. 

Assim como para a Fase I, a seguir será apresentada uma discussão detalhada sobre os 

indicadores da Fase II que receberam respostas para as opções de discordância total e parcial, 

bem como para a opção de concordância parcial.  

O Quadro 9 apresenta as respostas que foram dadas por cada instituição para cada 

indicador que compôs a Fase II do sistema de indicadores. 

Quadro 9 - Respostas de cada instituição para cada indicador da Fase II                                    (continua) 

Indicadores OPDC1 OPDC2 OPDC3 OPDC4 OPDC5 

Fase 2: Preparação      

Indicador 2.1 CT CT CT DT DP 

Indicador 2.2 CT CT CT CP CT 

Indicador 2.3 CP CT CP CT CT 

Indicador 2.4 CT CT CT CT CT 
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Quadro 9 - Respostas de cada instituição para cada indicador da Fase II                                 (conclusão) 

Indicadores OPDC1 OPDC2 OPDC3 OPDC4 OPDC5 

Fase 2: Preparação      

Indicador 2.5 CT CT CP CP CP 

Indicador 2.6 CP DP CT DT DP 

Indicador 2.7 CP CT CT CT CT 

Indicador 2.8 CT CP CT CT CT 

Indicador 2.9 CT CT CP DT DP 

Indicador 2.10 CT CP CT CT CT 

Indicador 2.11 CT CT CT CT CT 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados). 

 Fonte: Pesquisa (2018). 

De acordo com o Quadro 9, na fase de preparação, o OPDC1 concordou parcialmente 

com os indicadores 2.3, 2.6 e 2.7. O OPDC2 discordou parcialmente do indicador 2.6 e 

concordou parcialmente com os indicadores 2.8 e 2.10. O OPDC3 na fase de preparação 

concordou parcialmente com os indicadores 2.3, 2.5 e 2.9. O OPDC4 discordou totalmente 

com os indicadores 2.1, 2.6 e 2.9 e concordou parcialmente com os indicadores 2.2 e 2.5.  Já o 

OPDC5 discordou parcialmente dos indicadores 2.1, 2.6 e 2.9. A seguir, em ordem crescente 

de indicadores, é apresentada uma discussão a respeito de cada resposta atribuída aos 

indicadores citados. 

O indicador 2.1 recebeu respostas, para a opção de discordância total, do OPDC4 e, para 

a opção de discordância parcial, do OPDC5. Evidencia-se que o OPDC4 não tem 

desenvolvido ações articuladas com as comunidades vulneráveis, não possui no município 

NUPDEC’s e nem ações para a formação dos mesmos. O OPDC5 ao concordar parcialmente 

com esse indicador, reconhece que as ações descritas ainda não se dão de forma efetiva, além 

disso, o órgão também não conta com NUPDEC’s no município. 

O indicador 2.2 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, do OPDC4. É 

sabido que esse órgão está na fase de elaboração do seu plano de contingências e que esse 

processo está sendo realizado de acordo com as especificações expressas pelo indicador 2.2. 

Chama-se a atenção para a concordância total atribuída a este indicador pelo OPDC5. 

Por meio de consulta ao plano de contingências do OPDC5 e a partir de informações obtidas 

em reuniões presenciais, foi observado que esse órgão possui um plano de contingência 

desatualizado, ou seja, elaborado no ano de 2014, e que no seu processo de elaboração não 
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contou com a participação de todos os atores expressos pelo indicador 2.2. Sendo assim, a 

melhor resposta do OPDC5 para esse indicador seria a concordância parcial. 

O indicador 2.3 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, do OPDC1 e 

do OPDC3. Esses órgãos reconhecem que possuem de forma parcial as atribuições expressas 

pelo indicador como o plano de comunicação e bom relacionamento com a comunidade e a 

imprensa. 

O indicador 2.5 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, do OPDC3 e 

do OPDC4. Percebeu-se que mesmo para um órgão estruturado como o OPDC3, a realização 

de treinamentos e exercícios simulados não tem considerado de forma efetiva a participação 

de comunidades vulneráveis. No caso do OPDC4, que é um órgão menos estruturado, 

comparado ao OPDC3, admite-se que as ações expressas pelo indicador 2.5 ocorrem de forma 

parcial, uma vez que, a partir de parceria com a universidade local, foi possível realizar alguns 

exercícios simulados com a participação de membros de comunidades. Entretanto, 

treinamentos promovidos exclusivamente pelo órgão e envolvendo a participação dos atores 

expressos pelo indicador 2.5, ainda não são realizados. 

O indicador 2.6 recebeu resposta, para a opção de discordância total, do OPDC4, para a 

opção de discordância parcial, dos órgãos OPDC2 e OPDC5 e, para a opção de concordância 

parcial, do OPDC1. Observou-se que, a realização de treinamentos e exercícios simulados 

com a participação de todos os atores evidenciados no indicador 2.6 não é uma realidade para 

o OPDC4. O OPDC2 e o OPDC5 ao discordarem parcialmente, mostram que todas as ações 

expressas no indicador não ocorrem de fato, mas existe uma consciência e mobilização para 

execução dessas ações. Já para o OPDC1, depreende-se que as ações realizadas não englobam 

todos os sujeitos e nem todas as organizações assim como expresso no indicador 2.6. 

O indicador 2.7 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do órgão 

OPDC1. Essa avaliação demonstra que o OPDC1 realiza capacitações para os agentes, mas 

não existe uma predefinição da regularidade desses treinamentos. Isso se deve, muitas vezes, 

às dificuldades de se conseguir recursos destinados a esse fim. 

O indicador 2.8 obteve resposta, para a opção de concordância parcial, do OPDC2. 

Sendo assim, o órgão reconhece que de alguma forma não atende totalmente as características 

expressas por esse indicador, no que diz respeito ao cenário dos simulados de mesa e de 

campo. 
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O indicador 2.9 recebeu resposta, para a opção de discordância total, do OPDC4, para a 

opção de discordância parcial, do OPDC5 e, para a opção de concordância parcial do OPDC3. 

Sabe-se que alguns Órgãos de Proteção e Defesa Civil, a exemplo do OPDC1, possuem 

reservas de materiais para assistência humanitária emergencial a exemplo de colchões, lençóis 

e serviço de alimentação para pessoas afetadas por desastres. Entretanto, em outras 

localidades, existem secretarias municipais que estão encarregadas de suprir essas 

necessidades, assim que forem acionadas pelo órgão de proteção e defesa civil após o 

acontecimento de um desastre, é o caso do OPDC4, do OPDC3 e do OPDC5. Logo, o 

atendimento a esse indicador vai depender da sistemática de como é vinculado o órgão de 

proteção e defesa civil com outras secretarias municipais.  

O indicador 2.10 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do 

OPDC2. Após o acontecimento de um desastre, as secretarias competentes deverão elaborar 

um plano de recuperação para as áreas afetadas, essa elaboração deve contar com a 

participação do órgão de proteção e defesa civil, tendo em vista que, a recuperação do 

desastre deve levar em conta a prevenção de riscos, para que seja evitado um desastre futuro. 

Entretanto, o OPDC2 relata que suas ações não atendem totalmente às ações expressas nesse 

indicador. 

Em suma, o diagnóstico de resiliência dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil para a 

Fase II – Preparação, é apresentado no Quadro 10.   

Quadro 10 - Diagnóstico de resiliência para a Fase II – Preparação 

Classificação dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do mais para o 

menos resiliente na Fase II 

(Mais resiliente) 

 

 

 

 

(Menos resiliente) 

 

OPDC1, OPDC3,  

OPDC2  

OPDC5 

OPDC4 

 

Legenda: OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 órgãos 

estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

De acordo com o Quadro 10, os órgãos OPDC1 e OPDC3 se apresentam de forma 

igualitária como mais resilientes para a Fase II seguidos pelo OPDC2, OPDC5 e pelo OPDC4. 
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No entanto, na discussão detalhada sobre as avaliações dadas pelos gestores de determinados 

Órgãos de Proteção e Defesa Civil, a determinados indicadores, evidenciou-se casos em que 

as respostas não condiziam com a realidade conhecida de algumas instituições. 

6.3 Resultado para a Fase III – Resposta 

A Fase III do sistema de indicadores foi composta por 4 indicadores, que apresentam 

as características e ações de resiliência desejáveis para Órgãos de Proteção e Defesa Civil na 

fase de resposta a desastres. Ressalta-se que, apesar de em sua maior parte, serem indicadores 

de ação (leadding), a maioria dos indicadores faz referência às ações que ocorreram no 

passado. Sendo assim, os indicadores que compuseram a fase de resposta têm o propósito de 

avaliar se as formas como os Órgãos de Proteção e Defesa Civil executam suas ações de 

respostas apresentam as características desejáveis de resiliência. O Quadro 11, apresenta os 4 

indicadores da Fase III referidos anteriormente. 

Quadro 11 - Indicadores que compuseram a Fase III do sistema de indicadores 

Indicadores para a Fase III - Resposta 

Indicador 3.1- Recursos humanos e materiais para manter as ações  

Indicador 3.2- Sistemas e tecnologias 

Indicador 3.3- Briefing 

Indicador 3.4- Lições aprendidas 

Fonte: pesquisa (2018). 

A Tabela 5 apresenta as respostas dos gestores de cada órgão de proteção e defesa 

civil, para as opções de concordância e discordância com as afirmativas apresentadas no 

questionário para a Fase III.  

Tabela 5 - Número de respostas das instituições para cada opção na Fase III 

Fase III – Resposta 

 Nº de respostas DT Nº de respostas DP Nº de respostas CP Nº de respostas CT 

OPDC1 0 0 2 2 

OPDC2 0 0 2 2 

OPDC3 0 0 2 2 

OPDC4 1 0 3 0 

OPDC5 0 0 1 3 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 
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Na Fase III, os órgãos OPDC1 e OPDC2 concordaram totalmente com 50% dos 

indicadores e concordaram parcialmente também com 50%. Os gráficos donut desses 

resultados são ilustrados nas Figuras 29 e 30. 

Figura 29 - Resultado da Fase III para o OPDC1 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Figura 30 - Resultado da Fase III para o OPDC2 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

O OPDC3 apresentou os mesmos resultados do OPDC1 e do OPDC2. O gráfico donut 

do resultado para a Fase III do OPDC3 é ilustrado na Figura 31. 
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Figura 31 - Resultado da Fase III para o OPDC3 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

O OPDC4 concordou parcialmente com 75% dos indicadores e discordou totalmente 

com 25%. O gráfico donut representativo é ilustrado na Figura 32. 

Figura 32 - Resultado da Fase III para o OPDC4 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Na Fase III, o OPDC5 concordou totalmente com 75% dos indicadores e concordou 

parcialmente com 25%. O gráfico donut do resultado do OPDC5 para a Fase III é ilustrado na 

Figura 33. 
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Figura 33 - Resultado da Fase III para o OPDC5 

 

Fonte: Pesquisa (2018). 

Os resultados apresentados para a Fase III, mostram que o OPDC5 se apresentou mais 

resiliente, seguido pelos órgãos OPDC1, OPDC2 e OPDC3 que obtiveram percentuais iguais 

de 50% para concordância total com os indicadores, e se apresentando menos resiliente, 

comparado aos outros 4 órgãos avaliados, tem-se o OPDC4, que não obteve percentual para a 

opção de concordância total. 

Da mesma maneira que foi realizado para as Fases I e II, a seguir será apresentada uma 

discussão detalhada sobre os indicadores que receberam respostas para as opções de 

discordância total e parcial, bem como para a opção de concordância parcial na Fase III.  

O Quadro 12 apresenta as repostas que foram dadas por cada instituição para cada 

indicador que compôs a Fase III do sistema de indicadores. 

Quadro 12 - Respostas de cada instituição para cada indicador da Fase III 

Indicadores OPDC1 OPDC2 OPDC3 OPDC4 OPDC5 

Fase 3: Resposta      

Indicador 3.1 CT CT CT CP CT 

Indicador 3.2 CP CT CP DT CP 

Indicador 3.3 CP CP CT CP CT 

Indicador 3.4 CT CP CP CP CT 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 
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Conforme o Quadro 12, o OPDC1 concordou parcialmente com os indicadores 3.2 e 

3.3. O OPDC2 concordou parcialmente com os indicadores 3.3 e 3.4. O OPDC3 concordou 

parcialmente com os indicadores 3.2 e 3.4. O OPDC4 discordou totalmente com o indicador 

3.2 e concordou parcialmente com os indicadores 3.1, 3.3 e 3.4. Por fim, o OPDC5 concordou 

parcialmente apenas com o indicador 3.2. A seguir, em ordem crescente de indicadores, é 

apresentada uma discussão a respeito de cada resposta atribuída aos indicadores citados.  

O indicador 3.1 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, do órgão 

OPDC4. Constata-se que, o OPDC4 empreende esforços para a utilização dos recursos 

necessários para realizar as ações de resposta a desastres. Contudo, como já relatado 

anteriormente, o OPDC4 está em processo de elaboração do seu plano de contingências, o que 

justifica o não atendimento total das ações expressas pelo indicador 3.1.  

O indicador 3.2 recebeu respostas, para a opção de discordância total, do OPDC4 e, para 

a opção de concordância parcial, dos órgãos OPDC1, OPDC3 e OPDC5. Como já 

evidenciado, o OPDC4 não dispõe de sistemas para alertar e alarmar a população para se 

preparar e responder aos desastres. Também não conta com equipamentos de alta tecnologia e 

pessoal capacitado para o uso desses equipamentos. Para o OPDC3, a concordância parcial 

atribuída por essa instituição se justifica na discussão apresentada para o OPDC3, sobre a 

avaliação atribuída ao indicador 1.4 que relatou que a instituição não possui sistema de alarme 

instalado em comunidades vulneráveis a riscos de desastres. 

Para o OPDC5, a concordância parcial atribuída ao indicador 3.2, também se justifica na 

discussão sobre a resposta atribuída por este órgão ao indicador 1.4. Essa discussão mostrou 

que o OPDC5 não possui um sistema de alerta e alarme formalizado.  

O OPDC1 ao concordar parcialmente com o expresso pelo indicador 3.2, relata que não 

atende totalmente as especificações do indicador no que diz respeito a uso de altas tecnologias 

e profissionais capacitados para operá-las.  

Chama-se a atenção para a concordância total atribuída a esse indicador pelo OPDC2, 

uma vez que, como explicitado na discussão para o indicador 1.4, é de conhecimento público 

que esse órgão não possui sistema de alarme instalado e em operação nas comunidades. Logo, 

a resposta mais adequada do OPDC2 para esse indicador seria a concordância parcial. 
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O indicador 3.3 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, dos órgãos 

OPDC1, OPDC2 e OPDC4. Essa avaliação mostra que a realização de briefing, que 

corresponde ao ato de reunir-se para dar e/ou repassar instruções e informações antes de 

executar uma ação, não é um hábito totalmente difundido nesses órgãos.  

O indicador 3.4 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, dos órgãos 

OPDC2, OPDC3 e OPDC4. 

 O OPDC4 mostra que, assim como não pratica de forma efetiva a realização de 

briefing, é um órgão que está desenvolvendo sua cultura organizacional e implementando as 

ações de proteção e defesa civil no município. Isso demonstra que o OPDC4 não possui de 

forma efetiva a característica de resiliência de aprender com os erros e acertos.  

Para o OPDC2 e o OPDC3 que são órgãos mais estruturados e desenvolvidos 

comparados ao OPDC4, percebe-se que esses órgãos também não possuem efetivamente a 

característica de resiliência expressa pelo indicador 3.4. 

Em síntese, o diagnóstico de resiliência dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil para a 

Fase III – Resposta, é apresentado no Quadro 13. 

Quadro 13 - Diagnóstico de resiliência para a Fase III– Resposta 

Classificação dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do mais para o 

menos resiliente na Fase II 

(Mais resiliente) 

 

 

 

 

(Menos resiliente) 

 

OPDC5 

OPDC1, OPDC2, OPDC3 

OPDC4 

 

 

Legenda: OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 órgãos 

estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

Conforme o Quadro 13, conclui-se que na Fase III – Resposta, o OPDC5 se apresentou 

como a instituição mais resiliente, seguido pelos órgãos OPDC1, OPDC2 e OPDC3 que 

apresentaram os mesmos resultados para os indicadores da Fase III, e como a instituição 

menos resiliente tem-se o OPDC4. Contudo, a discussão detalhada para a Fase III levantou 

um questionamento referente a uma resposta atribuída por um gestor de uma das instituições 
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avaliadas, a determinado indicador. Revelando que a resposta atribuída não condizia com a 

realidade conhecida da instituição. 

6.4 Resultado para a Fase IV – Recuperação e Reconstrução 

A Fase IV do sistema de indicadores foi composta por 3 indicadores que apresentam 

as características e ações de resiliência desejáveis para Órgãos de Proteção e Defesa Civil na 

fase de recuperação e reconstrução. A título de ilustração e melhor entendimento, o Quadro 

14 apresenta os 3 indicadores da Fase IV referidos anteriormente. 

Quadro 14 - Indicadores que compuseram a Fase IV do sistema de indicadores 

Indicadores para a Fase IV – Recuperação e Reconstrução 

Indicador 4.1- Influência em planos e normas de recuperação 

Indicador 4.2- Mobilização para garantir recursos financeiros  

Indicador 4.3- Reuniões com a comunidade e órgãos responsáveis pela recuperação e 

reconstrução a desastres 

Fonte: pesquisa (2018). 

A Tabela 6 apresenta as respostas dos gestores de cada órgão de proteção e defesa 

civil, para as opções de concordância e discordância com as afirmativas apresentadas no 

questionário para a Fase IV.  

Tabela 6 - Número de respostas das instituições para cada opção na Fase IV 

Fase IV – Recuperação e Restauração 

 Nº de respostas DT Nº de respostas DP Nº de respostas CP Nº de respostas CT 

OPDC1 0 0 2 1 

OPDC2 0 0 3 0 

OPDC3 0 0 1 2 

OPDC4 0 0 0 3 

OPDC5 0 0 0 3 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados). 

 Fonte: Pesquisa (2018). 

Na Fase IV, o OPDC1 concordou parcialmente com 75% dos indicadores e concordou 

totalmente com 25%. Assim, como nas outras fases já apresentadas, para os resultados da 

Fase IV, também foram criados gráficos do tipo donut para ilustrar as frequências das 

respostas dadas aos indicadores pelos cinco Órgãos de Proteção e Defesa Civil. 
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O gráfico donut que apresenta os resultados do OPDC1 para a Fase IV- Recuperação e 

Reconstrução é ilustrado na Figura 34. 

Figura 34 - Resultado da Fase IV para o OPDC1 

 

Fonte: Pesquisa (2018).  

O OPDC2 concordou parcialmente com 100% dos indicadores. O gráfico donut que 

apresenta o resultado do OPDC2 para a Fase IV é ilustrado na Figura 35. 

Figura 35 - Resultado da Fase IV para o OPDC2 

 

Fonte: Pesquisa (2018).  

Na Fase IV, o OPDC3 concordou parcialmente com 25% e totalmente com 75% dos 

indicadores. O gráfico donut que apresenta esse resultado é ilustrado na Figura 36. 
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Figura 36 - Resultado da Fase IV para o OPDC3 

 

Fonte: Pesquisa (2018).  

O OPDC4 e o OPDC5 concordaram totalmente com 100% dos indicadores propostos na 

Fase IV - Reconstrução e Recuperação. O gráfico donut que apresenta o resultado do OPDC4 

para a Fase IV é ilustrado na Figura 37. 

Figura 37 - Resultado da Fase IV para o OPDC4 

 

Fonte: Pesquisa (2018).  

Por conseguinte, o gráfico donut que apresenta o resultado do OPDC5 para a Fase IV é 

ilustrado na Figura 38. 
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Figura 38 - Resultado da Fase IV para o OPDC5 

 

Fonte: Pesquisa (2018).  

De acordo com esses resultados, na Fase IV – Recuperação e Reconstrução, os órgãos 

OPDC4 e OPDC5 se apresentaram como os mais resilientes, tendo em vista que essas 

instituições atribuíram concordância total para 100% dos indicadores da Fase IV. Por 

conseguinte, tem-se o OPDC3, seguido pelo OPDC1, e por fim o OPDC2 que não obteve 

repostas para a opção de concordância total. 

De forma análoga as Fases I, II e III, será apresentada adiante, uma discussão detalhada 

sobre os indicadores que receberam respostas para as opções de discordância total e parcial, 

bem como para a opção de concordância parcial na Fase IV.  

 O Quadro 15 apresenta as repostas que foram dadas por cada instituição para cada 

indicador que compôs a Fase IV do sistema de indicadores: 

Quadro 15 - Respostas de cada instituição para cada indicador da Fase IV 

Indicadores OPDC1 OPDC2 OPDC3 OPDC4 OPDC5 

       Fase 4: Recuperação 

            e Restauração 

    

Indicador 4.1 CP CP CP CT CT 

Indicador 4.2 CP CP CT CT CT 

Indicador 4.3 CT CP CT CT CT 

Legenda: CT-Concordo Totalmente; CP-Concordo Parcialmente; DP-Discordo Parcialmente; DT-Discordo 

Totalmente; OPDCi = Orgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 

órgãos estudados). 

Fonte: Pesquisa (2018). 
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Conforme o Quadro 15, o OPDC1 em sua autoavaliação, concordou parcialmente com 

os indicadores 4.1 e 4.2. O OPDC2 concordou parcialmente com os 3 indicadores da Fase IV. 

O OPDC3 concordou parcialmente apenas com o indicador 4.1. O OPDC4 e o OPDC5 

concordaram totalmente com os 3 indicadores da Fase IV. A seguir, em ordem crescente de 

indicadores, é apresentada uma discussão a respeito de cada resposta atribuída aos indicadores 

citados.  

O indicador 4.1 recebeu respostas, para a opção de concordância parcial, dos órgãos 

OPDC1, OPDC2 e OPDC3. É sabido que ao órgão de proteção e defesa civil, não está 

atribuída a responsabilidade de execução de obras de reconstrução de edificações. Logo, nos 

casos de ocorrências de desastres, após o acontecido, a secretaria de obras do município 

deverá ser acionada pelo órgão de proteção e defesa civil para que, conjuntamente, sejam 

estabelecidos os planos e normas de recuperação e reconstrução. Além disso, deve-se ter 

atenção na minimização dos riscos, ou seja, reconstruir as edificações afetadas com recursos e 

tecnologias melhores das que foram utilizadas antes do desastre.  

Os órgãos OPDC1, OPDC2 e OPDC3 ao avaliarem de forma parcial esse indicador, 

relatam que essa relação entre a defesa civil e os órgãos responsáveis pela reconstrução e 

restauração da infraestrutura e edificações ainda não ocorre efetivamente da forma explicitada 

pelo indicador 4.1. 

O indicador 4.2 recebeu repostas, para a opção de concordância parcial, dos órgãos 

OPDC1 e OPDC2. Desse modo, esses órgãos ao atribuírem essa avaliação levam em conta 

que, diante das diversas demandas de recuperação e reconstrução recorrentes de um desastre, 

mesmo com a mobilização para conseguir recursos, os fundos financeiros disponibilizados 

para esse fim nunca são suficientes para suprir de forma efetiva todas essas demandas. 

O indicador 4.3 recebeu resposta, para a opção de concordância parcial, apenas do 

OPDC2. Assim sendo, o OPDC2 revela que da mesma forma como relatado para o indicador 

4.1, as relações com os atores envolvidos nas ações de reconstrução e recuperação, incluindo 

agora as comunidades afetas pelos desastres, ainda não se dão de forma efetiva.  

Chama-se a atenção sobre a concordância total atribuída a todos os indicadores da Fase 

IV, pelo OPDC4 e pelo OPDC5. Diante de indicadores de ação (leading) e de uma avaliação 

de cada um deles realizada de forma qualitativa, assume-se que, os gestores dessas 

instituições ao concordarem totalmente com as afirmativas descritas nesses indicadores, 
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declaram que os respectivos Órgãos de Proteção e Defesa Civil, os quais representam, 

realizam de forma efetiva, dentro dos contextos nos quais estão inseridos, as ações 

apresentadas por cada indicador. 

Em conclusão, o diagnóstico de resiliência para a Fase IV– Recuperação e Reconstrução 

é apresentado no Quadro 16. De acordo com o Quadro 16, o OPDC4 e o OPDC5 se 

apresentaram como os mais resilientes, seguidos em ordem decrescente de resiliência pelos 

órgãos OPDC3, OPDC1 e OPDC2.  

Quadro 16 - Diagnóstico de resiliência para a Fase IV – Recuperação e Reconstrução 

Classificação dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do mais para o 

menos resiliente na Fase IV 

(Mais resiliente) 

 

 

 

 

(Menos resiliente) 

 

OPDC4, OPDC5 

OPDC3 

OPDC1 

OPDC2 

 

Legenda: OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 órgãos 

estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

A título de ilustração geral, os resultados foram classificados em forma de ranking para 

cada Fase. O Quadro 17 apresenta o resumo dos diagnósticos de resiliência para as quatro 

Fases do sistema de indicadores, discutidas anteriormente. 

O Quadro 17 mostra que na Fase I, o OPDC2 foi, dentre os 5 Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil avaliados, o mais resiliente. A instituição manteve-se como a segunda instituição 

mais resilientes nas Fases II e III e obteve seu menor nível de resiliência na Fase IV. 

 O OPDC1 apresentou-se dentre as instituições mais resiliente para a Fase II, entretanto, 

nas Fases I e III esteve como a segunda instituição mais resiliente. Apenas na Fase IV obteve 

um menor nível e se apresentou como a terceira instituição mais resiliente.  

Observou-se que o OPDC3, mesmo não se apresentando dentre os órgãos mais 

resilientes na Fase I, apresentou, para as outras fases, melhores níveis de resiliência. Na Fase 

II, apresentou-se dentre os Órgãos de Proteção e Defesa Civil mais resilientes, na Fase III 

como a terceira instituição mais resiliente e na Fase IV como o segundo órgão mais resiliente. 
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Quadro 17 - Diagnósticos de resiliência para cada Fase do sistema de indicadores 

Classificação dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil do mais para o menos resiliente  

 Fase I – 

Prevenção e 

Mitigação 

Fase II - 

Preparação 

Fase III - 

Resposta 

Fase IV – 

Recuperação e 

Reconstrução 

(Mais resiliente) 

  
OPDC2 OPDC1, OPDC3 OPDC5 OPDC4, OPDC5 

 
OPDC1 OPDC2 

OPDC1, OPDC2, 

OPDC3 
OPDC3 

 OPDC5 OPDC5 OPDC4 OPDC1 

 OPDC3 OPDC4  OPDC2 

(Menos resiliente) OPDC4    

Legenda: OPDCi = Órgãos de Proteção e Defesa Civil 1, 2, 3, 4 e 5 (i variando de 1 a 5, referindo-se a 5 órgãos 

estudados).  

Fonte: Pesquisa (2018). 

O OPDC4 obteve os menores níveis de resiliência para maior número de fases, quando 

comparado aos outros órgãos. Apresentou-se como o menos resiliente na Fase I, bem como 

nas Fases II e III, contudo, na Fase IV mostrou-se como mais resiliente. 

Por fim, o OPDC5 apresentou menores níveis de resiliência para duas primeiras fases, 

sendo a terceira instituição mais resiliente nas Fases I e II. Entretanto, foi a mais resiliente na 

Fase III, e juntamente com o OPDC4 apresentou-se como mais resiliente para a Fase IV. 

De forma global, baseado nos resultados e discussões apresentados neste capítulo e a 

partir dos rankings resultantes da avaliação em cada fase do sistema de indicadores, conclui-

se que, a instituição que se apresentou mais resiliente foi o OPDC5, seguido nessa ordem, 

pelos órgãos OPDC1, OPDC2, OPDC3 e por último, como o órgão menos resiliente, o 

OPDC4. 
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CAPÍTULO 7 –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões, limitações da pesquisa, contribuições 

bem como sugestões para trabalhos futuros. 

7.1 Conclusões 

Para atingir o objetivo principal deste trabalho, foi realizada uma revisão da literatura 

em artigos científicos qualificados, bem como pesquisas bibliográficas em livros, documentos 

de conferências mundiais sobre RRD, manuais públicos do SINPDEC, entre outros. Os 

resultados da pesquisa bibliográfica mostraram que os indicadores de resiliência eram 

classificados em diversas categorias e/ou dimensões da resiliência e que maior número desses 

indicadores se caracterizava como indicadores reativos (lagging indicators) se comparados ao 

número de indicadores preditivos (leading indicators) encontrados.  

 Em seguida, para a elaboração do instrumento de avaliação da resiliência 

organizacional utilizou-se técnicas da validação de conteúdo. Criou-se, baseado na literatura, 

um modelo participativo de validação multiprofissional, por meio de avaliação por graus de 

utilização e importância, para selecionar os principais indicadores que compuseram o sistema 

de avaliação da resiliência organizacional. 

Os resultados da validação participativa foram analisados estatisticamente, mas, ao 

perceber a importância de levar em conta a experiência de especialistas (gestores e pessoas 

que ocupavam posições-chaves em órgãos municipais de proteção e defesa civil) com 

experiência mais consolidada, se fez necessário uma análise e julgamento qualitativo das 

respostas obtidas nessa fase de validação. A principal contribuição desta parte do método foi 

possibilitar uma seleção de indicadores que refletissem, dentro dos limites da pesquisa, 

indicadores de ação (leading indicators) e estruturais (lagging indicators), com graus de 

utilização e importância que retratassem as diferentes particularidades e semelhanças, com 

relação à gestão de riscos e desastres de cada cidade em que cada um dos órgãos municipais 

de proteção e defesa civil participantes da validação estavam situados. 

Mesmo não sendo possível validar os indicadores com um número maior de 

especialistas de outras cidades, seja por motivo de difícil acesso a um maior número de 

gestores e pessoas que ocupavam posições-chaves em outros Órgãos de Proteção e Defesa 

Civil, que estavam em regiões geográficas diferentes da região em que se encontrava a 
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pesquisadora, no período de desenvolvimento deste estudo, ou pelo que justifica o  método de 

validação de conteúdo sugerido por Lynn (1986), com relação à dificuldade de se encontrar 

pessoas acessíveis, qualificadas e dispostas a participarem da pesquisa, conclui-se que o 

objetivo principal desta dissertação, assim como o primeiro objetivo específico, foram 

alcançados.  

Essa conclusão se baseia no fato de que diante de um sistema com 34 indicadores de 

resiliência organizacional, que foram validados por especialistas das regiões Nordeste (Natal/ 

RN, João Pessoa/PB, Recife/PE), Sudeste (Belo Horizonte/MG) e Sul (Curitiba/PR) do Brasil, 

foram selecionados e desenvolvidos, com base na literatura científica e técnica que retratam 

as diretrizes de resiliência das Nações Unidas (UNISDR, 2009) e estão modelados a partir  do 

ciclo de gestão em proteção e defesa civil, que é único para todos os órgãos no Brasil, sejam 

eles municipais ou estaduais. Infere-se que o sistema de indicadores de resiliência 

organizacional disponibilizado neste trabalho poderá ser utilizado, para a avaliação da 

resiliência com relação à gestão de riscos e desastres, por Órgãos de Proteção e Defesa Civil 

de qualquer cidade no Brasil, observando que, estes órgãos poderão utilizar todos os 

indicadores do sistema, ou apenas os que forem mais pertinentes com o contexto em que estão 

inseridos. 

Por essa razão, este trabalho se diferencia de outros estudos evidenciados na literatura, 

que propuseram, em sua maior parte, ferramentas voltadas para mensuração da resiliência de 

comunidades. Nos casos em que esses estudos tratavam da avaliação da resiliência de 

organizações, nenhum deles tratou especificamente das que lidam com a gestão de riscos e 

desastres. Além disso, a maioria das ferramentas disponibilizadas nesses estudos, não tinham 

a mesma adaptabilidade da que foi desenvolvida neste trabalho.  

O segundo objetivo específico desta dissertação está vinculado à segunda fase da 

metodologia utilizada. A segunda parte do método correspondeu à aplicação do sistema de 

indicadores de resiliência organizacional a cinco órgãos municipais de proteção e defesa civil, 

cujas identificações foram mantidas em sigilo. 

Os resultados foram analisados e diagnosticados para cada uma das fases do ciclo de 

gestão em proteção e defesa civil (Fase I – Prevenção e Mitigação, Fase II – Preparação, Fase 

III – Resposta, Fase IV – Recuperação e Reconstrução), nas quais estavam classificados os 

indicadores. Os resultados, de uma forma geral, mostraram que os cinco órgãos respondentes 
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apresentaram diagnósticos diferentes para cada fase, ou seja, em alguns casos o órgão que se 

apresentava mais resiliente em uma fase específica, não obtinha o mesmo resultado para todas 

as outras fases, como por exemplo, o OPDC2 que se apresentou como mais resiliente para a 

Fase I, mas nas Fases II e III, em termos de ranking, ficou como a segunda instituição mais 

resiliente, e na Fase IV como a menos resiliente.  

Em síntese o diagnóstico final global de resiliência teve como órgão mais resiliente o 

OPDC5, seguido nessa ordem pelos órgãos OPDC1, OPDC2, OPDC3 e OPDC4. Entretanto, 

foi evidenciado na análise dos resultados que algumas respostas atribuídas pelos gestores, 

para determinados indicadores, não refletiam a real situação do órgão que estava sendo 

avaliado.  

Torna-se importante relatar que, o fato da metodologia adotada nos estudos de casos 

desta dissertação promover uma autoavaliação pelos gestores dos Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil que estes gerenciam, a obtenção de resultados compatíveis com a realidade das 

instituições é diretamente dependente da fidedignidade das respostas de cada gestor. Além 

disso, outro motivo para os casos relatados de não conformidade das respostas com a 

realidade conhecida publicamente da organização, poderá se justificar pela forma de aplicação 

do questionário, que em apenas um dos estudos de caso, foi aplicado presencialmente pela 

pesquisadora, que pôde tirar dúvidas de compreensão do respondente quando o questionário 

estava sendo respondido. 

Ademais, ao retomar as hipóteses que nortearam este trabalho, H1 (A ausência de um 

sistema de indicadores de resiliência organizacional dificulta o conhecimento aprofundado 

dos potenciais e das fragilidades de resiliência dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil com 

relação a gestão de riscos e desastres) e H2 (A ausência de um sistema de indicadores de 

resiliência organizacional dificulta o planejamento, as tomadas de decisão e a gestão de riscos 

de desastres, por parte dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil) afirma-se que H1 e H2 estão 

relacionadas com H3 (Um sistema de indicadores de resiliência organizacional possibilitará os 

Órgãos de Proteção e Defesa Civil conhecerem suas fragilidades e fortalezas, possibilitando-

os se (re) formularem e (re) orientarem políticas, estratégias de ação, decisões e ações, no 

sentido de tornar a cidade onde atuam mais resiliente), mas ficam sem poder ser avaliadas 

com os dados coletados no estudo.  
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A hipótese H3 foi confirmada por meio dos estudos de casos para as 5 instituições, 

esses estudos possibilitaram o conhecimento da resiliência organizacional de cada um dos 

órgãos para cada fase do ciclo de gestão em proteção e defesa civil. No caso do OPDC4, por 

exemplo, que obteve os menores níveis de resiliência, exceto apenas para a Fase IV, cujos 

indicadores eram mais subjetivos, comprova-se que suas principais fragilidades se encontram 

na gestão de riscos, que corresponde às fases de Prevenção e Mitigação e Preparação. Assim 

sendo, a partir desse resultado, que será entregue em forma de relatório, a cada órgão 

estudado, após a finalização desta dissertação, será possível a implementação, por parte desses 

órgãos, de políticas, programas, estratégias de ação, entre outras medidas, que visem diminuir 

essas fraquezas e fortalecer cada vez mais seus pontos fortes de resiliência organizacional, 

respectivamente.  

7.2 Limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros 

Admite-se que ocorreram algumas limitações neste trabalho, no tocante à avaliação da 

resiliência de organizações que lidam com a gestão de riscos e desastres no Brasil, tendo em 

vista o ineditismo do mesmo. 

A primeira limitação foi o tempo de pesquisa, desenvolvimento e aplicação do sistema 

de indicadores de resiliência organizacional proposto, por se tratar de uma dissertação de 

mestrado. 

 Ainda devido ao fator limitante tempo, algumas discussões evidenciadas na literatura 

sobre o tema “resiliência” e sobre as abordagens de avaliação da resiliência preconizadas pela 

engenharia de resiliência não puderam ser aprofundadas.  

Também, a localização geográfica da pesquisadora, juntamente com a falta de recursos 

do Programa de Pós-Graduação no qual estava inserida, impossibilitou a realização de visitas 

in loco em mais Órgãos de Proteção e Defesa Civil nas diversas regiões do Brasil e, 

especialmente, em 2 dos 5 órgãos participantes desta pesquisa. Essas visitas poderiam resultar 

em um maior número de instituições participantes na validação dos indicadores e, por 

conseguinte, possibilitar que elas fossem avaliadas pelo sistema de indicadores de resiliência 

organizacional desenvolvido.  

Com relação ao método de avaliação da resiliência utilizado neste trabalho, a 

pesquisadora reconhece que a mensuração da resiliência por meio da autoavaliação da 
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instituição pelos próprios gestores, pode não refletir a total realidade desses órgãos, pois 

pressupõe-se que esse tipo de avaliação é aplicado com sucesso em organizações “maduras” 

que possuem uma consciência de autoaprendizagem.  

Em termos práticos, alguns municípios do Brasil não contam com Órgãos de Proteção e 

Defesa Civil, e, em muitas localidades, esses órgãos ainda estão buscando uma estruturação 

política e organizacional para implementar as políticas de proteção e defesa civil municipais.   

De um modo geral, as limitações aqui descritas não eliminam as contribuições deste 

trabalho. Sob o ponto de vista teórico, o estudo possibilitou o preenchimento da lacuna 

existente na literatura sobre a ausência de indicadores de resiliência voltados para 

organizações que lidam com a gestão de riscos e desastres no Brasil. Sob o ponto de vista 

prático, disponibiliza um instrumento para avaliação da resiliência que foi validado, aplicado 

e que ajuda o conhecimento, por parte dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil, das suas 

deficiências e reais capacidades de resiliência, auxiliando-os nas tomadas de decisão e no 

estabelecimento de estratégias no sentido de melhorar continuamente suas resiliências.  

Para trabalhos futuros sugere-se a aplicação do sistema de indicadores de resiliência 

organizacional em mais Órgãos de Proteção e Defesa Civil de cidades que abranjam todas as 

regiões brasileiras e, com isso, comparar os resultados por regiões.  

Propõe-se também o estabelecimento de métricas e/ou pesos para os indicadores, que 

definam faixas ou níveis de resiliência (pouco resiliente, resiliente, muito resiliente, por 

exemplo), possibilitando avaliá-los de forma quantitativa e atribuir graus de resiliência 

individuais para cada instituição e não apenas de forma comparativa, como foi realizado nesta 

pesquisa.  

Além disso, a automatização do sistema de indicadores de resiliência organizacional é 

um estudo sugerido, transformando-o em um sistema de gestão que gere resultados de forma 

mais rápida e com maior confiabilidade, facilitando o monitoramento contínuo da resiliência 

por parte dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil. 
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(Continua) 

Fase do 

desastre 
Indicador Métrica  Natureza 

1- Prevenção e 

mitigação 

1.1 - Levantamento e 

atualização de informações 

sobre vulnerabilidade, 

perigos ou ameaças e riscos 

da cidade 

Realização regular (mínimo de 1 vez ao ano) de atividades de avaliação de vulnerabilidade de avaliação de 

riscos e de monitoramento de perigos ou ameaças da cidade (avaliação regular da segurança e/ou de risco de 

todas as escolas, hospitais e unidades de saúde) 

Leading 

1.2 - População coberta 

-Percentual de bairros ou comunidades a serem cobertas pelos Planos de Contingência e pelos planos de 

simulados. 

-Percentual de pessoas de bairros ou comunidades vulneráveis a desastres cobertas 

Lagging 

1.3 - Retirada prévia   de 

pessoas de áreas de risco 

- Número de pessoas a serem retiradas, previamente, de suas moradias localizadas em áreas de riscos.  

-  Percentual de pessoas a serem retiradas das áreas de risco, que foram transferidas para moradias em áreas 

seguras. 

Lagging 

1.4 - Informação pública 

- Possui meios próprios de divulgação funcionando, tais como sites oficiais, Facebook, Tv, Rádio e folhetos 

para envolver o público durante os esforços de planejamento de redução de riscos de desastres. 

- Divulgação regular das informações relativas à vulnerabilidade, às ameaças, aos riscos, às situações 

críticas (desastres) e às operações em curso e previstas a organizações governamentais e não-

governamentais, à população vulnerável aos desastres, à população em geral, através de meios próprios de 

divulgação e da mídia. 

Lagging 

1.5 - Sistemas de alerta e 

alarme  

A instituição dispõe de sistemas de alerta e alarme instalados e funcionando durante 24 h/dia. (ou o sistema 

de alerta e alarme está instalado e funciona durante 24 h/dia) 
Lagging 

1.6 - Banco de dados 
-Armazenamento das informações relativas à vulnerabilidade, perigos ou ameaças e riscos. 

-A instituição possui (registros de dados, arquivos) sistemático sobre desastres, danos e perdas decorrentes 
Lagging 

1.7 - Investimento alocado 

para RRD 

Percentual de recursos financeiros que a instituição aloca ou dispõe ou acessa para atividades de RRD 

tomando como base o orçamento municipal aprovado no corrente ano. 
Lagging 

1.8 - Fundos de reserva para 

o fortalecimento 

institucional  

Previsão no orçamento do município de recursos financeiros para investimento na estrutura e organização 

interna da instituição 
Lagging 

1.9 - Reuniões públicas 
Número de reuniões públicas de mitigação para situações de emergência realizadas, número de participantes 

e efetividade dessas reuniões 
Lagging 

1.10 - Experiência em 

resposta a desastres  

A instituição possui funcionários (agentes, gestores) com vasta experiência (mínimo 5 anos) em respostas 

desastres 
Lagging 

1.11 - Uso da Tecnologia  

A instituição conta com desenvolvimento de programas (software e hardware, aplicativos de alertas e 

monitoramento, uso de drones, tecnologias de resgate) para a prevenção dos impactos decorrentes de 

desastres 

Lagging 
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 (continuação) 

Fase do 

desastre 
Indicador Métrica  Natureza 

1- Prevenção e 

mitigação 

1.12 - Relação 

interinstitucional, 

multisetorial  

A Instituição planeja as ações de RRD com outras instituições, órgãos públicos, líderes políticos e demais 

setores/segmentos da sociedade (membros das comunidades vulneráveis, voluntários como Cruz Vermelha, 

universidades, Conselhos profissionais, instituições religiosas, instituições privadas, ONGS etc.) 

Leading 

1.13 - Estímulo e apoio a 

iniciativas de inovação e 

criatividade 

A instituição estimula e apoia os funcionários (agentes de proteção e defesa civil) a praticar suas 

capacidades de inovação e criatividade para ajudar nos processos de planejamento e estratégia. 
 

Leading 

1.14 Tomada de decisão 

delegada aos funcionários 

A instituição apresenta um processo de tomada de decisão participativa e a chefia delega a tomada de 

decisão aos subordinados  
Leading 

1.15 Liderança forte e boa 

gestão 

O gestor mor da instituição exerce liderança forte e boa gestão para a tomada de decisão durante períodos de 

crise 
Leading 

1.16 Avaliação contínua das 

estratégias e planos de 

trabalho 

A instituição avalia e revisa continuamente as estratégias e os planos de trabalho desenvolvidos 

Leading 

1.17 Padronização de 

processos 

Uso de protocolos padronizados de ações, como planos, programas, formulários, relatórios 
Lagging 

1.18 Estabilidade do 

emprego 

Número de agentes e gestores com cargo efetivo e temporário.  

Número de profissionais de carreira em proteção e defesa civil 
Lagging 

1.19 Proatividade A instituição se antecipa a futuros problemas, necessidades e mudanças Leading 

1.20. Projetos e obras 

Identificação e quantificação atualizada de obras necessárias de prevenção de desastres nas comunidades 

vulneráveis. Percentual de projetos em elaboração (que estão sendo elaborados) de obras de prevenção de 

desastres nas comunidades vulneráveis no corrente ano. Percentual de obras em execução de prevenção de 

desastres nas comunidades vulneráveis no corrente ano. Percentual de obras concluídas de prevenção de 

desastres executadas nas comunidades vulneráveis no corrente ano. 

Lagging 

1.21 Relação com órgãos 

vinculados ao SINPDEC no 

âmbito municipal 

Participação de forma assídua e propositiva no COMPDEC-Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil.  

Articulação, direta ou indiretamente do prefeito, com líderes comunitários para desenvolver, implementar e 

realizar as políticas municipais de proteção e defesa civil no bairro. 

Leading 

1.22 Fornecimento de 

informações ao CEMADEM 

A instituição fornece dados e informações para o Centro Nacional de monitoramento e alerta de desastres 
Leading 

1.23 Tempo previsto até 

início da resposta 

Há um tempo máximo pré-definido para a equipe do órgão de proteção e defesa civil chegar ao local do 

desastre  
Lagging 

1.24 Comunicação de Risco 
A instituição dispõe de um Plano de Comunicação de Risco elaborado com a participação de comunidades 

vulneráveis, instituições e órgão públicos, instituições voluntárias e setores da imprensa. 
Lagging 

1.25 Articulação com as 

comunidades vulneráveis 

Incentivo e apoio à criação e funcionamento pleno dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil-

NUDECs. 
Leading 
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(continuação) 

Fase do 

desastre 

Indicador Métrica  Natureza 

1- Prevenção e 

mitigação 

1.26 Plano de Contingência 

 

A instituição conta com um Plano de Contingência para desastres elaborado com a participação de 

instituições e órgãos públicos, membros de comunidades vulneráveis, acadêmicos, instituições voluntárias  

e setores privados. 

Lagging 

1.27-Provisão de recursos 

emergenciais 

A instituição tem a seu dispor recursos emergenciais previstos em âmbito federal, estadual e/ou municipal 

para as ações de recuperação e reconstrução 
Lagging 

1.28 Diretrizes ou Plano para 

a recuperação 

A instituição dispõe de diretrizes ou plano para recuperação das áreas afetadas pelos desastres, em que estão 

definidas as prioridades 
Lagging 

2- Preparação 

 

2.1 Números de agentes de 

Proteção e defesa civil 

Utiliza nos treinamentos simulados o Número de agentes de proteção e defesa civil em preparação 

necessário, conforme o Plano de Contingência pré-definido, para enfrentar o cenário do desastre postulado 
Leading 

2.2 Capacitação das 

comunidades vulneráveis 

Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com as comunidades vulneráveis, para as 

respostas aos desastres. Percentagem de membros das comunidades vulneráveis que foram preparadas para 

enfrentar os desastres. 

Leading 

2.3 Capacitação de 

comunidades escolares, 

hospitalares e de unidades de 

saúde 

Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com os membros de comunidade 

escolares, hospitalares e de unidades de saúde 
Leading 

2.4 Capacitação dos agentes 

- A Instituição propicia a participação dos funcionários (agentes de proteção e defesa civil) em programas de 

capacitação para a redução de riscos de desastres, realizando regularmente, treinamentos e exercícios 

simulados com seus funcionários (agentes de proteção e defesa civil) 

Leading 

2.5 Treinamento simulados 

em RRD  

- Número de treinamentos simulados realizados em RRD, com base no Plano de Contingência. 

- Intervalo de tempo entre os treinamentos simulados 

- Percentual de pessoas participantes nos treinamentos simulados em relação ao total de pessoas aptas a 

treinar. 

Lagging 

2.6 Cenário de treinamento Realismo do cenário Lagging 

2.7 Tempo de chegada da 

equipe ao local do desastre 

Durante os simulados as equipes de resposta do órgão de proteção e defesa civil têm conseguido chegar ao 

local do desastre no tempo máximo pré-definido 
Lagging 

2.8 Planejamento e 

organização dos 

treinamentos simulados 

A instituição planeja e organiza os treinamentos simulados com representantes dos segmentos previstos no 

Plano de Contingência Leading 

3- Resposta 

 

3.1 Recursos humanos e 

materiais para manter as 

ações  

- A instituição utiliza, durante as ações de resposta, recursos humanos e materiais (veículos, equipamentos, 

ferramentas e máquinas) pré-definidos no Plano de Contingência. 

- A instituição empreende esforço para providenciar e utilizar recursos humanos e materiais necessários, não 

previstos no Plano de Contingência 

Lagging 
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(conclusão) 

Fase do 

desastre 
Indicador Métrica  Natureza 

3- Resposta 

 

3.2 Mobilização de outros 

agentes de resposta 

envolvidos 

A instituição mobiliza em tempo hábil outras secretarias e órgãos, as comunidades vulneráveis e os 

voluntários para as ações de resposta 
Leading 

3.3 Sistemas ou tecnologias  
A instituição utiliza sistemas ou tecnologias de alerta e alarme que cobrem as áreas de riscos  

A instituição utiliza tecnologias e pessoas capacitadas necessárias para acessar áreas de difícil acesso 
Lagging 

3.4 Execução do PC 
As ações de resposta têm enfrentado osbstáculos ou dificuldades instransponíveis para executar o Plano de 

Contingência 
Lagging 

3.5 Briefing 

Os agentes se reúnem no início da resposta para relembrar o Plano de Contingência e acertar alguns detalhes 

da ação de resposta. Os agentes se reúnem durante a resposta para acertar alguns detalhes da ação de 

resposta 

Leading 

3.6 Debriefing Os agentes se reúnem ao final da resposta para avaliar as ações e compará-las com o que foi previsto  Leading 

4- 

Recuperação 

4.1 Padrões de construção  
A instituição segue planos e normas de reconstrução de edificações e adota padrões de 

construção/reconstrução melhor do que os das construções afetadas 
Leading 

4.2 Fundos para 

Emergências 
A instituição utiliza fundos para a recuperação das áreas afetadas pelos desastres Lagging 

4.3 Continuidade do plano 

de operações 
Capacidade de seguir diretrizes ou plano de recuperação de áreas afetadas pelos desastres  Lagging 

4.4 Indenizações devido a 

desastres  
O município utiliza recursos financeiros para indenização de famílias por perdas decorrentes de desastre Lagging 

4.5 Prioridades de 

recuperação 

A instituição procura garantir que as ações de recuperação das áreas afetadas pelos desastres sejam 

realizadas por ordem de prioridades pré-definidas 
Leading 

4.6 Número de reuniões 

públicas  

Realização de reuniões com a comunidade afetada pelo desastre para informar e discutir ações e prioridades 

e registro dos participantes dessas reuniões 
Leading 

4.7 Atualização dos planos A instituição revê os planos existentes e os atualiza/reformula com base nas experiências vividas Leading 

4.8 Monitoramento do 

progresso das ações 

A instituição monitora as ações de recuperação visando garantir o cumprimento das diretrizes ou plano de 

recuperação 
Leading 
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APÊNDICE B 

 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO MULTIPROFISSIONAL – VERSÃO INICIAL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DOS INDICADORES DE RESILIÊNCIA 

ORGANIZACIONAL 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este questionário representa uma etapa metodológica da dissertação de mestrado da aluna 

Viviana Maura dos Santos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - 

PEP/UFRN, sob orientação do professor Dr°. Ricardo José Matos de Carvalho.  

A pesquisa tem como objetivo desenvolver um sistema de indicadores de resiliência para 

avaliar a resiliência de Órgãos de Proteção e Defesa Civil, com relação à gestão de riscos 

de desastres. 

Obs: Toda informação pessoal será utilizada para fins de análise da pesquisa acadêmica e 

será tratada de forma confidencial. 

 

1ª PARTE  

Instruções: Nesta parte você deverá fornecer algumas informações pessoais e sobre seu 

trabalho.  

Nome do respondente: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Instituição: 

 

_________________________________________________________________________ 
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2ª PARTE  

Instruções: 

O questionário a seguir possui 50 indicadores que estão classificados de acordo com as 

quatro fases do ciclo de gestão de risco de desastres. Cada indicador possui uma ou mais 

métricas que exemplificam como o indicador será avaliado. Por gentileza, assinale uma 

alternativa para cada indicador de cada fase atribuindo o grau de utilização e importância de 

cada um. 

Caso você deseje fazer algum comentário a respeito do indicador, existe um campo 

destinado para tal, o comentário é opcional. Contudo, em caso de resposta negativa é muito 

importante que você justifique porque não utilizaria o indicador proposto e/ou porque o 

indicador não é importante. 

Além disso, na seção final existe um campo destinado para sugestões de outros indicadores 

entre outras informações que você ache relevante. 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.1: Levantamento e atualização de informações sobre vulnerabilidade, perigos 

ou ameaças e riscos da cidade. 

Métrica (s):  

- Realização regular (mínimo de 1 vez ao ano) de atividades de avaliação de 

vulnerabilidade, de avaliação de riscos e de monitoramento de perigos ou ameaças da 

cidade (avaliação regular da segurança e/ou de risco de todas as escolas, hospitais e 

unidades de saúde). 

 

Você utilizaria o indicador 1.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.2: População coberta. 

Métrica (s): 

- Percentual de bairros ou comunidades a serem/ou cobertos pelo Plano de Contingência e 

pelos planos de simulado. 

 

Você utilizaria o indicador 1.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.3: Retirada prévia de pessoas de áreas de risco. 

Métrica (s): 

- Número de pessoas a serem retiradas previamente de suas moradias localizadas em áreas 

de riscos. Percentual de pessoas a serem retiradas das áreas de risco, que foram transferidas 

para moradias em áreas seguras. 

 

Você utilizaria o indicador 1.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.4: Informação pública. 

Métrica (s): 

- A instituição possui meios próprios de divulgação funcionando, tais como sites oficiais, 

Facebook, TV, Rádio e folhetos para envolver o público durante os esforços de 

planejamento de redução de riscos de desastres. Divulgação regular das informações 

relativas à vulnerabilidade, às ameaças, aos riscos, às situações críticas (desastres) e às 

operações em curso e previstas à organizações governamentais e não governamentais, à 

população vulnerável aos desastres e à população em geral. 

 

Você utilizaria o indicador 1.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.5: Sistemas de alerta e alarme. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de sistemas de alerta e alarme instalados e funcionando durante 24 

h/dia. (ou o sistema de alerta e alarme está instalado e funciona durante 24 h/dia). 

 

Você utilizaria o indicador 1.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.6: Base de dados. 

Métrica (s): 

- Armazenamento das informações relativas à vulnerabilidade, perigos ou ameaças e riscos, 

registro de dados sobre desastres, danos e perdas decorrentes. 

 

Você utilizaria o indicador 1.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.7: Investimento alocado para Redução de Riscos de Desastres - RRD. 

Métrica (s): 

- Percentual de recursos financeiros que a instituição aloca, dispõe ou acessa para 

atividades de RRD tomando como base o orçamento municipal aprovado no corrente ano. 

 

Você utilizaria o indicador 1.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.8: Fundos de reserva para o fortalecimento institucional. 

Métrica (s): 

- Previsão no orçamento do município (ou de outra fonte financeira) de recursos financeiros 

para investimento na estrutura e organização interna da instituição. 

 

Você utilizaria o indicador 1.8? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.8? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.9: Reuniões públicas. 

Métrica (s): 

- Número de reuniões públicas de mitigação para situações de emergência realizadas, 

número de participantes e efetividade dessas reuniões. 

 

Você utilizaria o indicador 1.9? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.9? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.10: Experiência em respostas a desastres. 

Métrica (s): 

- A instituição possui funcionários (agentes, gestores) com vasta experiência (mínimo 5 

anos) em respostas desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 1.10? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.10? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.11: Uso da Tecnologia. 

Métrica (s): 

- A instituição conta com desenvolvimento de programas (software e hardware, aplicativos 

de alertas e monitoramento, uso de drones, tecnologias de resgate) para a prevenção dos 

impactos decorrentes de desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 1.11? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.11? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.12: Relação interinstitucional, multisetorial. 

Métrica (s): 

- A Instituição planeja as ações de RRD com outras instituições, órgãos públicos, líderes 

políticos e demais setores/segmentos da sociedade (membros das comunidades vulneráveis, 

comunidade em geral, voluntários como Cruz Vermelha, universidades, Conselhos 

profissionais, instituições religiosas, instituições privadas, ONGs, etc). 

 

Você utilizaria o indicador 1.12? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.12? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.13: Estímulo e apoio a iniciativas de inovação e criatividade. 

Métrica (s): 

- A instituição estimula e apoia os funcionários (agentes de proteção e defesa civil) a 

praticar suas capacidades de inovação e criatividade para ajudar nos processos de 

planejamento e estratégia. 

 

Você utilizaria o indicador 1.13? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.13? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.14: Tomada de decisão delegada aos funcionários. 

Métrica (s): 

- A instituição apresenta um processo de tomada de decisão participativa e a chefia delega a 

tomada de decisão aos subordinados. 

 

Você utilizaria o indicador 1.14? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.14? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.15:  Liderança forte e boa gestão. 

Métrica (s): 

- O gestor mor da instituição exerce liderança forte e boa gestão para a tomada de decisão 

durante períodos de crise. 

 

Você utilizaria o indicador 1.15? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.15? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.16:  Avaliação contínua das estratégias e planos de trabalho. 

Métrica (s): 

- A instituição avalia e revisa continuamente as estratégias e os planos de trabalho 

desenvolvidos. 

 

Você utilizaria o indicador 1.16? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.16? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.17: Padronização de processos. 

Métrica (s): 

- Uso de protocolos padronizados de ações, como planos, programas, formulários, 

relatórios. 

 

Você utilizaria o indicador 1.17? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.17? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.18:  Estabilidade do emprego. 

Métrica (s): 

- Número de agentes e gestores com cargo efetivo e temporário.  

- Número de profissionais de carreira em proteção e defesa civil. 

 

Você utilizaria o indicador 1.18? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.18? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.19: Proatividade. 

Métrica (s): 

- A instituição se antecipa a futuros problemas, necessidades e mudanças. 

 

Você utilizaria o indicador 1.19? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.19? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.20: Projetos e obras. 

Métrica (s): 

- Identificação e quantificação atualizada de obras necessárias para a prevenção de 

desastres nas comunidades vulneráveis.  

- Percentual de projetos em elaboração e obras de prevenção de desastres em execução nas 

comunidades vulneráveis no corrente ano.  

- Percentual de obras concluídas de prevenção de desastres executadas nas comunidades 

vulneráveis no corrente ano. 

 

Você utilizaria o indicador 1.20? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.20? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.21:  Relação com órgãos vinculados ao SINPDEC no âmbito municipal. 

Métrica (s): 

- Participação de forma assídua e propositiva no COMPDEC - Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Civil.  

- Articulação, direta ou indireta do prefeito com líderes comunitários para desenvolver, 

implementar e realizar as políticas municipais de proteção e defesa civil no bairro. 

 

Você utilizaria o indicador 1.21? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.21? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.22: Fornecimento de informações ao sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres. 

Obs: Segundo o item VI do Art 9º da Lei 12.608/2012, “compete à União, aos Estados e 

aos Municípios fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres, que tem relação direta com os municípios e é o responsável 

por fornecer as informações do âmbito dos municípios para o Centro Nacional de 

Monitoramento a Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). 

 

Você utilizaria o indicador 1.22? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.22? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.23: Tempo previsto até início da resposta. 

Métrica (s): 

- Predefinição de um tempo máximo para a equipe do órgão de proteção e defesa civil 

chegar ao local do desastre. 

 

Você utilizaria o indicador 1.23? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.23? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.24: Comunicação de Risco. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de um Plano de Comunicação de Riscos elaborado com a 

participação de comunidades vulneráveis, da comunidade no geral, instituições, órgãos 

públicos, instituições voluntárias e setores da imprensa. 

 

Você utilizaria o indicador 1.24? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.24? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.25: Articulação com as comunidades vulneráveis. 

Métrica (s): 

- Incentivo e apoio à criação e funcionamento pleno dos Núcleos Comunitários de Proteção 

e Defesa Civil-NUDECs. 

 

Você utilizaria o indicador 1.25? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.25? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.26: Plano de Contingência. 

Métrica (s): 

- A instituição conta com um Plano de Contingência para desastres que envolve a 

participação de instituições e órgãos públicos, membros de comunidades vulneráveis, a 

comunidade no geral, acadêmicos, instituições voluntárias e setores privados. 

 

Você utilizaria o indicador 1.26? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.26? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.27: Provisão de recursos emergenciais. 

Métrica (s): 

- A instituição tem a seu dispor recursos emergenciais previstos em âmbito federal, estadual 

e/ou municipal para as ações de recuperação e reconstrução. 

 

Você utilizaria o indicador 1.27? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.27? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.28: Diretrizes ou plano para a recuperação. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de diretrizes ou plano para recuperação das áreas afetadas pelos 

desastres, em que estão definidas as prioridades. 

 

Você utilizaria o indicador 1.28? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.28? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.1: Números de agentes de Proteção e Defesa Civil. 

Métrica (s): 

- Utiliza nos treinamentos simulados o número de agentes de proteção e defesa civil em 

preparação necessário, conforme o Plano de Contingência pré-definido, para enfrentar o 

cenário do desastre postulado. 

 

Você utilizaria o indicador 2.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.2: Capacitação das comunidades vulneráveis. 

Métrica (s): 

- Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com as comunidades 

vulneráveis, para as respostas aos desastres.  

- Percentagem de membros das comunidades vulneráveis que foram preparadas para 

enfrentar os desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 2.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.3: Capacitação de comunidades escolares, hospitalares e de unidades de saúde. 

Métrica (s): 

- Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com os membros de 

comunidades escolares, hospitalares e de unidades de saúde. 

 

Você utilizaria o indicador 2.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.4: Capacitação dos agentes. 

Métrica (s): 

- A Instituição propicia a participação dos funcionários (agentes de proteção e defesa civil) 

em programas de capacitação para a redução de riscos de desastres, realizando 

regularmente, treinamentos e exercícios simulados. 

 

Você utilizaria o indicador 2.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.5: Treinamentos simulados em RRD. 

Métrica (s): 

- Número de treinamentos simulados realizados em RRD, com base no Plano de 

Contingência. 

- Intervalo de tempo entre os treinamentos simulados. 

- Percentual de pessoas participantes nos treinamentos simulados em relação ao total de 

pessoas aptas a treinar. 

 

Você utilizaria o indicador 2.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.6: Cenário de treinamento. 

Métrica (s): 

- Realismo do cenário utilizado para os treinamentos em RRD. 

 

Você utilizaria o indicador 2.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.7: Tempo de chegada da equipe ao local do desastre. 

Métrica (s): 

- Durante os simulados as equipes de resposta do órgão de proteção e defesa civil têm 

conseguido chegar ao local do desastre no tempo máximo pré-definido. 

 

Você utilizaria o indicador 2.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.8: Planejamento e organização dos treinamentos simulados. 

Métrica (s): 

- A instituição planeja e organiza os treinamentos simulados com representantes dos 

segmentos previstos no Plano de Contingência. 

 

Você utilizaria o indicador 2.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.1: Recursos humanos e materiais para manter as ações. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza, durante as ações de resposta, recursos humanos e materiais (veículos, 

equipamentos, ferramentas e máquinas) pré-definidos no Plano de Contingência. 

- A instituição empreende esforço para providenciar e utilizar recursos humanos e materiais 

necessários não previstos no Plano de Contingência. 

 

Você utilizaria o indicador 3.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.2: Mobilização de outros agentes de resposta envolvidos. 

Métrica (s): 

- A instituição mobiliza em tempo hábil outras secretarias e órgãos, comunidades 

vulneráveis e voluntários para as ações de resposta. 

 

Você utilizaria o indicador 3.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.3: Sistemas ou tecnologias. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza sistemas ou tecnologias de alerta e alarme que cobrem as áreas de 

riscos. 

- A instituição utiliza tecnologias e pessoas capacitadas necessárias para acessar áreas de 

difícil acesso. 

 

Você utilizaria o indicador 3.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.4: Execução do plano de contingência. 

Métrica (s): 

- As ações de resposta têm enfrentado osbstáculos ou dificuldades instransponíveis para 

executar o Plano de Contingência. 

 

Você utilizaria o indicador 3.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.5: Briefing. 

Métrica (s): 

- A equipe se reúne no início e durante a resposta para relembrar o plano de contingência e 

acertar detalhes das ações de resposta. 

 

Você utilizaria o indicador 3.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.6: Lições aprendidas. 

Métrica (s): 

- A equipe se reúne ao final da resposta para avaliar as ações, compará-las com o que foi 

previsto e compartilham as lições aprendidas. 

 

Você utilizaria o indicador 3.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.1: Padrões de reconstrução. 

Métrica (s): 

-  A instituição segue planos e normas de reconstrução para edificações afetadas e adota 

padrões de construção/reconstrução melhor do que os de antes. 

 

Você utilizaria o indicador 4.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.2: Fundos para Emergências. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza fundos destinados à recuperação das áreas afetadas pelos desastres.  

- Os fundos destinados à recuperação das áreas afetadas por desastres são suficientes. 

 

Você utilizaria o indicador 4.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.3: Continuidade do plano de operações. 

Métrica (s): 

- A instituição consegue seguir as diretrizes ou o plano de recuperação para áreas afetadas 

pelos desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 4.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.4: Prioridades de recuperação. 

Métrica (s): 

- A instituição consegue garantir que as ações de recuperação das áreas afetadas pelos 

desastres sejam realizadas por ordem de prioridades pré-definidas. 

 

Você utilizaria o indicador 4.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.5: Indenizações devido a desastres. 

Métrica (s): 

- O município utiliza recursos financeiros para indenização de famílias por perdas 

decorrentes de desastre. 

 

Você utilizaria o indicador 4.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.6: Número de reuniões públicas. 

Métrica (s): 

- Realização de reuniões com a comunidade afetada pelo desastre para informar, discutir 

ações e prioridades. 

- Registro dos participantes dessas reuniões. 

 

Você utilizaria o indicador 4.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



177 
 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.7: Monitoramento do progresso das ações. 

Métrica (s): 

- A instituição monitora as ações de recuperação visando garantir o cumprimento das 

diretrizes ou plano de recuperação. 

 

Você utilizaria o indicador 4.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.8: Atualização dos planos. 

Métrica (s): 

- A instituição revê os planos existentes e os atualiza/reformula com base nas experiências 

vividas. 

 

Você utilizaria o indicador 4.8? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.8? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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SUGESTÕES: 
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APÊNDICE C 

 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO MULTIPROFISSIONAL – VERSÃO FINAL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DOS INDICADORES DE RESILIÊNCIA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 Este questionário representa uma etapa metodológica da dissertação de mestrado da 

aluna Viviana Maura dos Santos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção - PEP/UFRN, sob orientação do professor Dr°. Ricardo José Matos de 

Carvalho.  

A pesquisa tem como objetivo desenvolver um sistema de indicadores de resiliência para 

avaliar a resiliência de Órgãos de Proteção e Defesa Civil, com relação à gestão de riscos 

de desastres. 

Tendo em vista que o sistema de indicadores é destinado a Órgãos de Proteção e Defesa 

Civil, torna-se importante uma validação multiprofissional desses indicadores, em 

especial pelos gestores (atuais, ou não) desses órgãos. Essa validação norteará os 

principais indicadores que irão compor o futuro sistema. 

Obs: Toda informação pessoal será utilizada para fins de análise da pesquisa acadêmica 

e será tratada de forma confidencial. 
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1ª PARTE  

Instruções: Nesta parte você deverá fornecer algumas informações pessoais e sobre seu 

trabalho.  

Nome do respondente: 

 

______________________________________________________________________

___ 

 

Cidade da Defesa Civil em que atua/atuou: 

 

______________________________________________________________________

___ 

 

Cargo atual: 

 

______________________________________________________________________

___ 

 

Tempo de atuação em Proteção e Defesa Civil: 

 

______________________________________________________________________

___ 

 

 

2ª PARTE  

Instruções: 

O questionário a seguir possui 47 indicadores que estão classificados de acordo com as 

quatro fases do ciclo de gestão de risco de desastres. Cada indicador possui uma ou mais 

métricas que exemplificam como o indicador será avaliado. 

Por gentileza, assinale uma alternativa para cada indicador de cada fase atribuindo o grau 

de utilização e importância de cada um. 

Caso você deseje fazer algum comentário a respeito do indicador, existe um campo 

destinado para tal, o comentário é opcional. Contudo, em caso de resposta negativa é 

muito importante que você justifique porque não utilizaria o indicador proposto e/ou 

porque o indicador não é importante. 

Além disso, na seção final existe um campo destinado para sugestões de outros 

indicadores entre outras informações que você ache relevante. 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.1: Levantamento e atualização de informações sobre vulnerabilidade, 

perigos ou ameaças e riscos da cidade. 

Métrica (s):  

- Realização regular (mínimo de 1 vez ao ano) de atividades de avaliação de 

vulnerabilidade, de avaliação de riscos e de monitoramento de perigos ou ameaças da 

cidade. 

 

Você utilizaria o indicador 1.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.2: População coberta. 

Métrica (s): 

- Percentual de bairros ou comunidades a serem/ou cobertos pelo Plano de Contingência. 

 

Você utilizaria o indicador 1.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.3: Retirada prévia de pessoas de áreas de risco. 

Métrica (s): 

- Número de pessoas a serem retiradas previamente de suas moradias localizadas em áreas 

de riscos. 

 

Você utilizaria o indicador 1.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.4: Informação pública. 

Métrica (s): 

- A instituição possui meios próprios de divulgação funcionando, tais como sites oficiais, 

Facebook, TV, Rádio e folhetos para envolver o público durante os esforços de 

planejamento de redução de riscos de desastres. 

- Divulgação regular das informações relativas à vulnerabilidade, às ameaças, aos riscos, 

às situações críticas (desastres) e às operações em curso e previstas à organizações 

governamentais e não governamentais, à população vulnerável aos desastres e à 

população em geral. 

 

Você utilizaria o indicador 1.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.5: Sistemas de alerta e alarme. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de sistemas de alerta e alarme instalados e funcionando durante 24 

h/dia. (ou o sistema de alerta e alarme está instalado e funciona durante 24 h/dia). 

 

Você utilizaria o indicador 1.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.6: Base de dados. 

Métrica (s): 

- Armazenamento das informações relativas à vulnerabilidade, perigos ou ameaças e 

riscos, registro de dados sobre desastres, danos e perdas decorrentes. 

 

Você utilizaria o indicador 1.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.7: Investimento alocado para Redução de Riscos de Desastres - RRD. 

Métrica (s): 

- Percentual de recursos financeiros que a instituição aloca, dispõe ou acessa para 

atividades de RRD tomando como base o orçamento municipal aprovado no corrente ano 

ou de outra fonte de recurso financeiro. 

- Os Recursos financeiros que a instituição aloca, dispõe ou acessa para atividades de 

RRD são suficientes. 

 

Você utilizaria o indicador 1.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.8: Fundos de reserva para o fortalecimento institucional. 

Métrica (s): 

- Previsão no orçamento do município (ou de outra fonte financeira) de recursos 

financeiros para investimento na estrutura e organização interna da instituição. 

- Os recursos disponíveis para investimento na estrutura e organização interna da 

instituição são suficientes? 

 

Você utilizaria o indicador 1.8? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.8? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.9: Reuniões públicas. 

Métrica (s): 

- Número de reuniões públicas de mitigação para situações de emergência realizadas, 

número de participantes e efetividade dessas reuniões. 

 

Você utilizaria o indicador 1.9? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.9? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.10: Experiência em respostas a desastres. 

Métrica (s): 

- A instituição possui funcionários (agentes, gestores) com vasta experiência (mínimo 5 

anos) em respostas desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 1.10? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.10? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.11: Uso da Tecnologia. 

Métrica (s): 

- A instituição conta com profissionais habilitados para uso de novas tecnologias 

(softwares, aplicativos de alertas e monitoramento, drones, tecnologias de resgate) para a 

prevenção dos impactos decorrentes de desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 1.11? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.11? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.12: Relação interinstitucional, multisetorial. 

Métrica (s): 

- A Instituição planeja as ações de RRD com outras instituições, órgãos públicos, líderes 

políticos e demais setores/segmentos da sociedade (membros das comunidades 

vulneráveis, comunidade em geral, voluntários como Cruz Vermelha, universidades, 

Conselhos profissionais, instituições religiosas, instituições privadas, ONGs, etc). 

 

Você utilizaria o indicador 1.12? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.12? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.13: Estímulo e apoio a iniciativas de inovação e criatividade. 

Métrica (s): 

- A instituição estimula e apoia os funcionários (agentes de proteção e defesa civil) a 

praticar suas capacidades de inovação e criatividade para ajudar nos processos de 

planejamento e estratégia. 

 

Você utilizaria o indicador 1.13? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.13? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.14: Tomada de decisão delegada aos funcionários. 

Métrica (s): 

- A instituição apresenta um processo de tomada de decisão participativa e a chefia delega 

a tomada de decisão aos subordinados. 

 

Você utilizaria o indicador 1.14? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.14? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.15:  Liderança forte e boa gestão. 

Métrica (s): 

- O gestor mor da instituição exerce liderança forte e boa gestão para a tomada de decisão 

durante períodos de crise. 

 

Você utilizaria o indicador 1.15? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.15? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.16:  Avaliação contínua das estratégias e planos de trabalho. 

Métrica (s): 

- A instituição avalia e revisa continuamente as estratégias e os planos de trabalho 

desenvolvidos. 

 

Você utilizaria o indicador 1.16? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.16? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.17: Padronização de processos. 

Métrica (s): 

- Uso de protocolos padronizados de ações, como planos, programas, formulários, 

relatórios. 

 

Você utilizaria o indicador 1.17? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.17? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.18:  Estabilidade do emprego. 

Métrica (s): 

- Número de agentes e gestores com cargo efetivo e temporário.  

- Número de profissionais de carreira em proteção e defesa civil. 

 

Você utilizaria o indicador 1.18? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.18? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.19: Proatividade. 

Métrica (s): 

- A instituição se antecipa a futuros problemas, necessidades e mudanças. 

 

Você utilizaria o indicador 1.19? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.19? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.20:  Projetos e obras. 

Métrica (s): 

- Identificação e quantificação atualizada de obras necessárias para a prevenção de 

desastres nas comunidades vulneráveis.  

- Percentual de projetos em elaboração e obras de prevenção de desastres em execução 

nas comunidades vulneráveis no corrente ano.  

- Percentual de obras concluídas de prevenção de desastres executadas nas comunidades 

vulneráveis no corrente ano. 

 

Você utilizaria o indicador 1.20? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.20? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.21:  Relação com órgãos vinculados ao SINPDEC no âmbito municipal. 

Métrica (s): 

- Participação de forma assídua e propositiva no COMPDEC - Coordenadoria Municipal 

de Proteção e Defesa Civil.  

- Articulação, direta ou indireta do prefeito com líderes comunitários para desenvolver, 

implementar e realizar as políticas municipais de proteção e defesa civil no bairro. 

 

Você utilizaria o indicador 1.21? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.21? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.22: Fornecimento de informações ao sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres. 

Obs: Segundo o item VI do Art 9º da Lei 12.608/2012, “compete à União, aos Estados e 

aos Municípios fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres, que tem relação direta com os municípios e é o responsável 

por fornecer as informações do âmbito dos municípios para o Centro Nacional de 

Monitoramento a Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). 

 

Você utilizaria o indicador 1.22? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.22? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.23: Tempo previsto até início da resposta. 

Métrica (s): 

- Predefinição de um tempo máximo para a equipe do órgão de proteção e defesa civil 

chegar ao local do desastre. 

 

Você utilizaria o indicador 1.23? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.23? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.24: Comunicação de Risco. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de um Plano de Comunicação de Riscos elaborado com a 

participação de comunidades vulneráveis, da comunidade no geral, instituições, órgãos 

públicos, instituições voluntárias e setores da imprensa. 

 

Você utilizaria o indicador 1.24? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.24? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.25: Articulação com as comunidades vulneráveis. 

Métrica (s): 

- A instituição realiza reuniões, palestras de sensibilização e campanhas educativas, a fim 

de envolver a comunidade no processo de reflexão sobre a problemática dos riscos de 

desastres. 

- A instituição promove ciclos de sensibilização e capacitação para formação e 

manutenção dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs. 

 

Você utilizaria o indicador 1.25? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.25? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.26: Plano de Contingência. 

Métrica (s): 

- A instituição conta com um Plano de Contingência para desastres que envolve a 

participação de instituições e órgãos públicos, membros de comunidades vulneráveis, a 

comunidade no geral, acadêmicos, instituições voluntárias e setores privados. 

 

Você utilizaria o indicador 1.26? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.26? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.27: Provisão de recursos emergenciais. 

Métrica (s): 

- A instituição tem a seu dispor recursos emergenciais previstos em âmbito federal, 

estadual e/ou municipal para as ações de recuperação e reconstrução. 

 

Você utilizaria o indicador 1.27? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.27? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Indicador 1.28: Diretrizes ou plano para a recuperação. 

Métrica (s): 

- A instituição dispõe de diretrizes ou plano para recuperação das áreas afetadas pelos 

desastres, em que estão definidas as prioridades. 

 

Você utilizaria o indicador 1.28? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 1.28? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.1: Números de agentes de Proteção e Defesa Civil. 

Métrica (s): 

- Utiliza nos treinamentos simulados o número de agentes de proteção e defesa civil em 

preparação necessário, conforme o Plano de Contingência pré-definido, para enfrentar o 

cenário do desastre postulado. 

 

Você utilizaria o indicador 2.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.2: Capacitação das comunidades vulneráveis. 

Métrica (s): 

- Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com as comunidades 

vulneráveis, para as respostas aos desastres.  

- Percentagem de membros das comunidades vulneráveis que foram preparadas para 

enfrentar os desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 2.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.3: Capacitação de comunidades escolares, hospitalares e de unidades de 

saúde. 

Métrica (s): 

- Realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação com os membros de 

comunidades escolares, hospitalares e de unidades de saúde. 

 

Você utilizaria o indicador 2.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.4: Capacitação dos agentes. 

Métrica (s): 

- A Instituição propicia a participação dos funcionários (agentes de proteção e defesa 

civil) em programas de capacitação para a redução de riscos de desastres, realizando 

regularmente, treinamentos e exercícios simulados. 

 

Você utilizaria o indicador 2.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.5: Treinamentos simulados em RRD. 

Métrica (s): 

- Número de treinamentos simulados realizados em RRD, com base no Plano de 

Contingência. 

- Intervalo de tempo entre os treinamentos simulados. 

- Percentual de pessoas participantes nos treinamentos simulados em relação ao total de 

pessoas aptas a treinar. 

 

Você utilizaria o indicador 2.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.6: Cenário de treinamento. 

Métrica (s): 

- Realismo do cenário utilizado para os treinamentos em RRD. 

 

Você utilizaria o indicador 2.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 2. PREPARAÇÃO 

Indicador 2.7: Tempo de chegada da equipe ao local do desastre. 

Métrica (s): 

- Durante os simulados as equipes de resposta do órgão de proteção e defesa civil têm 

conseguido chegar ao local do desastre no tempo máximo pré-definido. 

 

Você utilizaria o indicador 2.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 2.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.1: Recursos humanos e materiais para manter as ações. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza, durante as ações de resposta, recursos humanos e materiais 

(veículos, equipamentos, ferramentas e máquinas) pré-definidos no Plano de 

Contingência. 

- A instituição empreende esforço para providenciar e utilizar recursos humanos e 

materiais necessários não previstos no Plano de Contingência. 

 

Você utilizaria o indicador 3.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.2: Mobilização de outros agentes de resposta envolvidos. 

Métrica (s): 

- A instituição mobiliza em tempo hábil outras secretarias e órgãos, comunidades 

vulneráveis e voluntários para as ações de resposta. 

 

Você utilizaria o indicador 3.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.3: Sistemas ou tecnologias. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza sistemas ou tecnologias de alerta e alarme que cobrem as áreas de 

riscos. 

- A instituição utiliza tecnologias e pessoas capacitadas necessárias para acessar áreas de 

difícil acesso. 

 

Você utilizaria o indicador 3.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.4: Briefing. 

Métrica (s): 

- A equipe se reúne no início e durante a resposta para relembrar o plano de contingência 

e acertar detalhes das ações de resposta. 

 

Você utilizaria o indicador 3.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 3. RESPOSTA 

Indicador 3.5: Lições aprendidas. 

Métrica (s): 

- A equipe se reúne ao final da resposta para avaliar as ações, compará-las com o que foi 

previsto e compartilham as lições aprendidas. 

 

Você utilizaria o indicador 3.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 3.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.1: Padrões de reconstrução. 

Métrica (s): 

-  A instituição segue planos e normas de reconstrução para edificações afetadas e adota 

padrões de construção/reconstrução melhor do que os de antes. 

 

Você utilizaria o indicador 4.1? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.1? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.2: Fundos para Emergências. 

Métrica (s): 

- A instituição utiliza fundos destinados à recuperação das áreas afetadas pelos desastres.  

- Os fundos destinados à recuperação das áreas afetadas por desastres são suficientes. 

 

Você utilizaria o indicador 4.2? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.2? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.3: Continuidade do plano de operações. 

Métrica (s): 

- A instituição consegue seguir as diretrizes ou o plano de recuperação para áreas afetadas 

pelos desastres. 

 

Você utilizaria o indicador 4.3? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.3? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.4: Prioridades de recuperação. 

Métrica (s): 

- A instituição consegue garantir que as ações de recuperação das áreas afetadas pelos 

desastres sejam realizadas por ordem de prioridades pré-definidas. 

 

Você utilizaria o indicador 4.4? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.4? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.5: Número de reuniões públicas. 

Métrica (s): 

- Realização de reuniões com a comunidade afetada pelo desastre para informar, discutir 

ações e prioridades. 

- Registro dos participantes dessas reuniões. 

 

Você utilizaria o indicador 4.5? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.5? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.6: Monitoramento do progresso das ações. 

Métrica (s): 

- A instituição monitora as ações de recuperação visando garantir o cumprimento das 

diretrizes ou plano de recuperação. 

 

Você utilizaria o indicador 4.6? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.6? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 
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FASE DO DESASTRE: 4. RECUPERAÇÃO 

Indicador 4.7: Atualização dos planos. 

Métrica (s): 

- A instituição revê os planos existentes e os atualiza/reformula com base nas experiências 

vividas. 

 

Você utilizaria o indicador 4.7? 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

(  ) Totalmente 

Qual a importância do indicador 4.7? 

(  ) Sem importância 

(  ) Importante 

(  ) Muito importante 

Comentário: 

 

 

 

 

SUGESTÕES: 
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APÊNDICE D 

SISTEMA DE INDICADORES - ESTUDO DE CASO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 

DE UM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Estimado(a) Sr./Sr.ª peço, encarecidamente, sua colaboração em responder, com 

total fidedignidade e honestidade, às questões deste questionário, preenchendo, na 1ª 

parte, seus dados funcionais, e, mais adiante, na 2ª parte deste documento, marcando com 

um “X” a alternativa que considera adequada a cada uma das questões. 

Este questionário visa medir a resiliência de órgãos de proteção e defesa civil no 

Brasil com relação à gestão de riscos e desastres. Sugere-se que os indicadores sejam 

utilizados para monitorar o progresso ao longo do tempo e comparar pontos fortes e fracos 

de resiliência, possibilitando que os gestores dos órgãos de proteção e defesa civil (re) 

formulem, (re) orientem políticas, estratégias de ação, tomadas de decisão e ações, no 

sentido de tornar estes órgãos mais resilientes. 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução e Riscos de Desastres – UNISDR 

define resiliência como: “Capacidade de um sistema, exposto a riscos, de resistir, 

absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e 

eficiente”. 

O sistema de indicadores deste questionário baseou-se nos indicadores de 

resiliência encontrados na literatura científica, em documentos de órgãos nacionais e 

internacionais (ONU), em legislações e nas informações prestadas por especialistas, 

cientistas, trabalhadores e gestores da área de proteção e defesa civil.  

Obs: Todas as informações fornecidas por V. Sa. serão utilizadas para fins 

unicamente de pesquisa acadêmica. A identificação da sua pessoa, do seu órgão e da 

cidade onde se localizam será totalmente resguardada e mantida em absoluto sigilo e 

anônima, garantindo a inteira confidencialidade.  O órgão ao qual V. Sa. está 

vinculado(a), será referido deforma genérica nesta pesquisa, como o Órgão de Proteção 

e Defesa Civil X, Y, Z, visando manter o total anonimato.  
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1ª PARTE: DADOS DO RESPONDENTE 

Instruções: Nesta parte, por gentileza, peço que preencha, nas linhas a seguir, seu nome 

completo, sexo, idade, escolaridade, formação, cargo na instituição, tempo no cargo, e a 

data na qual está respondendo a esse questionário. 

 

Nome do Gestor: 

 

 

Sexo: 

 

 

Idade: 

 

 

Escolaridade: 

 

 

Formação: 

 

 

Cargo na instituição: 

 

 

Tempo no cargo: 

______________________________________________________________________

___ 

 

Data do preenchimento: 

 

_____/_____/_____ 
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2ª PARTE: INDICADORES DE RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 

Instruções: 

O questionário, a seguir, possui 34 indicadores que estão classificados de acordo com 

as seguintes fases do ciclo de gestão em proteção e defesa civil: prevenção e mitigação, 

preparação, resposta e recuperação e reconstrução. Os indicadores aqui relacionados visam 

mensurar as características desejáveis de resiliência para um órgão de proteção e defesa civil. 

Por gentileza, marque com um “X” um único quadro em branco de cada questão ou 

quesito, a seguir, de acordo com o que realmente ocorre ou é realizado em sua instituição. 

Sua colaboração em responder a este questionário, bem como a fidedignidade de suas 

respostas, são de suma importância para a validade desta pesquisa e para seu propósito, que 

é o de mensurar a real resiliência e, portanto, as fragilidades do órgão local de proteção e 

defesa civil em gerenciar os riscos e desastres do município. E, com os resultados obtidos 

através dos indicadores, o órgão poder melhorar sua resiliência relativa ao gerenciamento de 

riscos e desastres.  
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FASE 1 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Em que medida você concorda ou discorda sobre essas declarações a respeito da sua instituição? 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Indicador 1.1 - A instituição realiza levantamentos, monitoramento e atualização de 

informações sobre os riscos de desastres da cidade. 

    

Indicador 1.2 - A Instituição tem realizado ações de retirada prévia de pessoas de 

suas moradias localizadas em áreas de riscos. 

    

Indicador 1.3 - A instituição possui meios próprios de divulgação funcionando, tais 

como sites oficiais, Facebook, folhetos para envolver o público durante os esforços 

de planejamento para a redução de riscos de desastres, bem como, divulga 

regularmente, informações relativas a riscos de desastres, operações em curso e 

operações previstas. 

    

Indicador 1.4 - A instituição dispõe de sistemas de alerta e alarme instalados, 

funcionando durante 24 h/dia. 

    

Indicador 1.5 - A instituição possui banco de dados para armazenamento das 

informações relativas aos riscos de desastres e registro de dados sobre desastres, 

danos e perdas decorrentes. 

    

Indicador 1.6 - A instituição possui fundos de reservas para o fortalecimento 

institucional e os recursos disponíveis para investimento na estrutura e organização 

interna da instituição têm sido suficientes. 

    

Indicador 1.7 - A instituição possui funcionários (agentes, gestores) com vasta 

experiência em proteção e defesa civil (mínimo 5 anos). 

    

Indicador 1.8 - A instituição possui profissionais habilitados para o uso de novas 

tecnologias (softwares, aplicativos de alertas e monitoramento, drones, tecnologias de 

resgate) para a prevenção dos impactos decorrentes de desastres. 

    

Indicador 1.9 - A Instituição planeja as ações de RRD com outras instituições, 

órgãos públicos, líderes políticos e demais setores/segmentos da sociedade (membros 

das comunidades vulneráveis, comunidade em geral, voluntários como Cruz 

Vermelha, universidades, conselhos profissionais, instituições religiosas, instituições 

privadas, ONGs, etc.). 
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FASE 1 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Em que medida você concorda ou discorda sobre essas declarações a respeito da sua instituição? 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Indicador 1.10 - A instituição estimula e apoia os funcionários (agentes de proteção 

e defesa civil) a praticar suas capacidades de inovação e criatividade para ajudar nos 

processos de planejamento e estratégia. 

    

Indicador 1.11 - A instituição adota um processo de tomada de decisão participativa 

e a chefia delega a tomada de decisão aos subordinados. 

    

Indicador 1.12 - As tomadas de decisão são cumpridas com satisfação pelos 

subordinados. 

    

Indicador 1.13 – A instituição utiliza protocolos de ações padronizados, como 

planos, programas, formulários e relatórios. 

    

Indicador 1.14 – A instituição possui no seu quadro de pessoal maior número de 

agentes e gestores com cargo efetivo em proteção e defesa civil do que em cargo 

temporário. 

    

Indicador 1.15 – A instituição demanda obras de prevenção e recuperação aos 

órgãos/secretarias competentes. 

    

Indicador 1.16 – O órgão municipal de proteção e defesa civil (ou COMPDEC) se 

articula, direta ou indiretamente com o prefeito e com líderes comunitários para 

desenvolver, implementar e realizar as políticas municipais de proteção e defesa civil 

no município. 
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FASE 2 - PREPARAÇÃO 

Em que medida você concorda ou discorda sobre essas declarações a respeito da sua instituição? 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Indicador 2.1 - A instituição realiza reuniões, palestras de sensibilização e 

campanhas educativas, a fim de envolver a comunidade no processo de reflexão 

sobre a problemática dos riscos de desastres. Além disso, promove ciclos de 

capacitação para formação e manutenção dos Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil - NUPDECs. 

    

Indicador 2.2 – A instituição possui um Plano de Contingência para respostas a 

desastres que envolveu na sua elaboração e teste, a participação de membros de 

instituições e órgãos públicos, membros de comunidades vulneráveis, acadêmicos, 

membros de instituições voluntárias e de setores privados. 

    

Indicador 2.3 – A instituição possui um plano de comunicação e bom 

relacionamento com a comunidade e a imprensa. 

    

Indicador 2.4 – A instituição mantém equipes em plantão de 24h em todos os dias 

do ano. 

    

Indicador 2.5 – A instituição realiza treinamentos e exercícios simulados de 

preparação com a participação das comunidades vulneráveis, para realizar as 

respostas aos desastres. 

    

Indicador 2.6 – A instituição realiza treinamentos e exercícios simulados de 

preparação com a participação dos membros de comunidades escolares, hospitalares, 

de unidades de saúde, de organizações da indústria e do comércio. 

    

Indicador 2.7 – A Instituição propicia a participação dos agentes de proteção e 

defesa civil em programas de capacitação para a resposta aos desastres, realizando 

regularmente, treinamentos e exercícios simulados. 

    

Indicador 2.8 – Os simulados de campo e de mesa são realizados com cenários que 

refletem realismo aos participantes. 

    

Indicador 2.9 – A instituição dispõe de reservas de materiais para assistência 

humanitária emergencial. 

    

Indicador 2.10 – A instituição colabora com outros órgãos/secretarias na definição 

de diretrizes para o plano de recuperação das áreas afetadas pelos desastres. 

    

Indicador 2.11 – A instituição revisa os planos e estratégias e os atualiza/reformula 

com base nas experiências vividas. 
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FASE 3 -- RESPOSTA 

Em que medida você concorda ou discorda sobre essas declarações a respeito da sua instituição? 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Indicador 3.1 – Durante as ações de resposta a instituição empreende esforços para 

utilizar recursos humanos e materiais (veículos, equipamentos, ferramentas e 

máquinas) pré-definidos no Plano de Contingência. 

    

Indicador 3.2 - A instituição utiliza sistemas ou tecnologias de alerta e alarme que 

cobrem as áreas de riscos. Além disso, conta com tecnologias/equipamentos e 

pessoas capacitadas para acessar áreas de difícil acesso. 

    

Indicador 3.3 - A equipe de resposta se reúne no início e durante a resposta para 

repassar (baseado no plano de contingência) os detalhes e ajustar, quando necessário, 

as ações de respostas. 

    

Indicador 3.4 - A equipe se reúne ao final da resposta para avaliar as ações e 

compará-las com o que foi previsto e compartilha as lições aprendidas. 

    

 

FASE 4 -  RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

Em que medida você concorda ou discorda sobre essas declarações a respeito da sua instituição? 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

     

Indicador 4.1 - A instituição procura influenciar os planos e normas de recuperação 

e reconstrução da infraestrutura e edificações afetadas para que os órgãos 

competentes adotem padrões de construção/reconstrução melhor do que os de antes 

do desastre. 

    

Indicador 4.2 - A instituição se mobiliza para garantir recursos financeiros 

destinados à recuperação e reconstrução de áreas afetadas. 

    

Indicador 4.3 - A instituição promove ou participa de reuniões com a comunidade 

afetada e com os órgãos responsáveis pela recuperação e reconstrução, para 

influenciar nas decisões, de maneira que estes considerem os princípios de redução 

de riscos de desastres. 

    

 

 


