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PLANEAMENTO 

 
 

CASO:  CORONAVÍRUS 

No dia 31 de dezembro de 2019, o escritório chinês da Organização Mundial da 

Saúde foi informado de um surto de pneumonia de origem viral incerta na cidade 

de Wuhan… e em apenas dois meses a epidemia local evoluiu para uma pandemia 

verdadeiramente global! Durante o primeiro semestre de 2020, o Covid-19, mais 

conhecido como o novo coronavírus, infetou mais de 10 milhões de pessoas e 

esteve na origem de cerca de 500 mil mortes, obrigando todos os governos a to-

mar medidas drásticas para impor o distanciamento social e controlar o contágio.1 

E o mundo empresarial teve de se ajustar rapidamente à nova realidade… 

No setor primário2, as organizações agrícolas, de pecuária e pesca tiveram de 

se manter em atividade para assegurar o abastecimento às redes de distribuição. 

E o aumento generalizado da procura das famílias até induziu o crescimento das 

vendas de algumas categorias, como as frutas ricas em vitamina C (laranjas, tan-

gerinas, kiwi, etc.), por reforçarem o sistema imunitário.3 

Por seu lado, nos setores secundário e terciário, muitas empresas industriais e 

de serviços suspenderam temporariamente as suas operações, passando algumas 

funções para teletrabalho e preservando apenas os postos de trabalho essenciais 

para minimizar os prejuízos. Em particular grandes empregadores, como os cons-

trutores automóveis e as empresas de construção civil e obras públicas, tiveram 

de parar a atividade em diversos países para evitar a propagação do coronavírus.4 

Os negócios relacionados com viagens e transportes, como a aviação, a hote-

laria e o petróleo, foram dos mais afetados pela queda da procura, enquanto o 

retalho alimentar físico e online e a produção de artigos de consumo doméstico, 

como papel higiénico e detergentes, bem como o retalho farmacêutico e a produ-

ção de medicamentos, beneficiaram das «compras de segurança» e precisaram 

mesmo de contratar mais colaboradores. E vários produtores de equipamentos, 

têxteis, cervejas e perfumes aproveitaram a crise para adaptar as suas instalações 

e passaram a fabricar ventiladores, testes, batas, máscaras ou gel desinfetante.5 

Já no setor quaternário, as empresas tecnológicas adaptaram-se facilmente ao 

teletrabalho e continuaram a laborar. E a necessidade universal de comunicar, 

estudar e colaborar remotamente fez disparar a utilização das redes sociais e das 

plataformas online de videoconferência. Por outro lado, para relaxar, os jogos de 

vídeo online e o streaming de filmes e música tornaram-se ainda mais populares.6 

Para lidar com a incerteza gerada pelo coronavírus, todas as empresas tiveram 

pois de tomar medidas de contingência e de rever os seus planos de curto prazo... 
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INDICAÇÃO 

Complemente a leitura do caso com pesquisa online sobre o coronavírus. 

 

QUESTÕES 

Estrutura Organizacional 

1. Em que medida é que a pandemia do coronavírus pode ter impactado nos níveis de formaliza-

ção, centralização e complexidade das organizações? (Referência: páginas 318-9) 

2. Como é que as macroestruturas básicas e avançadas se poderão ter adaptado de maneira distinta 

à pandemia do coronavírus? (Referência: páginas 319-22) 

Plano Estratégico e Operacional 

3. Como é que o plano estratégico e operacional deve lidar com a pandemia do coronavírus? (Re-

ferência: página 324) 

4. Em que medida é que a pandemia do coronavírus pode impactar no planeamento top-down e 

bottom-up? (Referência: página 325) 

Planeamento sob Incerteza 

5. Identifique e analise os padrões de incerteza mais aplicáveis à pandemia do coronavírus. (Re-

ferência: Tabela 5.10 na página 328) 

6. Analise e exemplifique as metodologias de gestão de incerteza mais usadas pelas empresas para 

lidar com a pandemia do coronavírus. (Referência: páginas 329-35) 

Planeamento com Cenários 

7. Construa quatro cenários para a evolução futura da pandemia do coronavírus, assumindo a pers-

petiva de uma empresa de um negócio à sua escolha. (Referência: páginas 336-7) 

8. Analise as implicações dos cenários para a empresa acima escolhida. (Referência: páginas 338-

9) 

Liderança do Planeamento 

9. Sugira iniciativas concretas para a empresa acima escolhida lidar com os cenários e determine 

o respetivo nível de importância e urgência. (Referência: Tabela A5.1 na página 341) 

10. Identifique as abordagens de análise de informação, tomada de decisão e planeamento mais 

apropriadas para lidar com a pandemia do coronavírus. (Referência: páginas 342-9) 
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