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PLANE3AMENTO



PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA
GESTÃO DE DESASTRE E APLICAÇÃO NAS
SOCIEDADES EM DESENVOLVIMENTO*

E. L. Quarantelli

Neste capítulo) levanta-se o que se considera importante na gestão das
ocorrências de desastre. O ponto de partida situa-se no fato de que o fundamental
não é a gestão, mas a %oa' gestão- afinal, é possível se ter maus exemplos da mesma.
Assim, para que de forma inteligente se avalie o grau de prontidão no que diz respeito
à gestão de desastres, impõe-se a seguinte pergunta: 'o que é a boa gestão?'

Seria possível passar logo para a versão ideal, mas é preferível enraizar a resposta
à pergunta na pesquisa empffica já empreendida pelos cientistas sociais e
comportamentais. Embora se usem multas das descobertas feitas no Centro de Pesquisa
de Desastre (Disaster Research Center- DRC) desde que este iniciou seus estudos em
1963, as observações e conclusões gerais provêm, essencialmente, do corpo mais amplo
de conhecimentos científicos acumulados há cerca de quatro décadas de pesquisa
(para obter resumos de ordem geral da bibliografia, Auf der Heide, 1989; Clarke &
James, 1993; Cutter, 1994; Drabek, 1986; Drabek & Hoetmer, 1991; Dynes, De Marchi
& Pelanda, 1987; Dynes & Tiemey 1994; Kreps, 1984, 1991; Lagadec, 1990; Oliver-
Smith, 1993; Quarantelli & Pelandá, 1989; Quarantelli & Popov« 1993).

Esta pesquisa trata de desastres naturais e.tecnológicos e, posto que demonstra
essencialmente não haver diferenças significativas de comportamento nos dois tipos
de crise, não se discute qualquer distinção nas duas ocorrências. No entanto, a
literatura é mais abundante em pesquisas empreendidas em países desenvolvidos,
não em países em desenvolvimento. Com isso, levanta-se posteriormente uma
pergunta: as descobertas levantadas pela pesquisa seriam significativas para uso e
aplicação em ambos os tipos de sociedade? Da mesma forma, neste trabalho,
discutem-se sobretudo desastres, não catástrofes; essas ocasiões são qualitativamente
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diferentes dos desastres, tal como estes o são das emergências do dia-a-dia, e de
várias maneiras exigem uma gestão um tanto diferente (Quarantelli, 1994).

Os 10 princípios gerais de gestão de desastre serão apresentados, pois considera-
se que a avaliação da gestão de um desastre tem de usar vários critérios além daqueles
aplicados no planejamento da prontidão.

A GESTÃO DE DESASTRES

Por razões que não parecem totalmente claras, nem sempre é explicitamente
reconhecido ou aceito que o planejamento e a gestão dos desastres comunitários são
dois processos diferentes. Talvez isto se deva ao fato de que os mesmos funcionários
públicos da comunidade em geral estejam envolvidos em ambas as atividades. Ainda
assim, em certas linhas, a diferença seria óbvia. Os pesquisadores, por exemplo, em
geral reconheçem que o planejamento de uma pesquisa é diferente da gestão de um
projeto que se apóie naquela pesquisa. Sob outro aspecto, só recentemente a Agência
Federal de Gestão de Emergência (Federal Emergency Management Agency - FEMA)
nos Estados Unidos começou a enfatizar o desempenho sobre os critérios do
planejamento na avaliação das repartições de gestão de emergências regionais.
Aparentemente, a diferença não é óbvia para todos.

Deixando esse problema de lado, a boa gestão de desastres comunitários pode ser
avaliada fundamentalmente em termos de determinados critérios derivados da pesquisa.
Muita da referência bibliográfica relevante no que tange a esses tópicos é mais implícita
do que explícita, embora bastante extensa. Coletivamente, indica que a gestão é boa se
forem atendidos os 10 critérios a seguir, os quais se relacionam seqüencialmente um ao
outro. Deve-se observar, também, que embora parte do planejamento possa, de forma
geral, ser avaliado antecipadamente, um julgamento específico sobre a gestão só poderá
ser feito após o impacto do desastre. Contudo, saber o que constitui uma boa gestão
pode ser útil até para os funcionários operacionais no meio de uma crise gerada por
desastre - e naturalmente, finda a ocasião, esse conhecimento pode ser usado para fazer
as mudanças para enfrentar os futuros desastres.

A seguir, apresentam-se os 10 critérios para uma boa gestão de desastres.

RECONHECER CORRETAMENTE A DIFERENÇA ENTRE NECESSIDADES E DEMANDAS
GERADAS PELO AGENTE E PELA REAÇÃO

Há muito a bibliografia da pesquisa no DRC parte da premissa de que existem
sempre dois tipos diferentes de necessidades ou demandas que devem ser levantados
na reação a um desastrè (Dynes, Quarantelli & Kreps, 1981, primeira edição publicada
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em 1972). Há necessidades que resultam diretamente do agente de desastre em
questão. A seguir há também as demandas que resultam da reação em si das
organizações à crise. Falando de outra forma, há problemas criados pelo desastre
em si e há problemas gerados pelo esforço organizado no atendimento ao desastre.

Os primeiros, as demandas 'geradas pelo agente', derivam do agente específico
do desastre. Por exemplo: uma ira_inalação pode criar uma necessidade de prontidão
anterior ao impacto relativa a sacos de areia de proteção contra elevaçao das aguas,

a ~ "
ou a exposição potencial à radiação pode criar uma demanda de exames médicos às
possíveis vítimas. As necessidades geradas pelo agente vão variar consideravelmente,
em conseqüência do impacto do desastre e da natureza especffica do agente (embora,
como será discutido no segundo critério, as demandas possam ser atendidas pela
realização de determinadas funções genéricas).

No entanto, as demandas 'geradas pela reação' são comuns a todos os desastres,
porque produzidas pelo próprio esforço das organizações de resposta na gestão de
um desastre comunitário. O período de crise de uma ocasião calamitosa
inevitavelmente leva a um 'ataque em massa" pelas organizações a agirem na ocasião.
Isto implica a necessidade de uma mobilização eficaz de pessoal e recursos, delegação
de tarefas adequada e divisão de trabalho, fluxo de informações adequado, um
considerável exercício de tomada de decisões e, acima de tudo, esforços bem-sucedidos
na coordenação de tudo o que está se passando (todos estes aspectos serão discutidos
do terceiro ao sétimo critério). Essas demandas existem em todos os desastres e são
um tanto independentes de qualquer agente especffico que os cause.

A boa gestão do desastre reconhece diferenças entre as necessidades e as
demandas geradas pelo agente e pela reação. As primeiras, como são mais especfficas
do agente do desastre em questão, necessitam de uma abordagem mais tática ou
situacional, e uma resposta a elas só pode ser planejada antes do impacto até certo
ponto. As últimas, as demandas geradas pela reação, podem ser abordadas de forma
mais estratégica e planejadas antecipadamente. Embora compreender o que está
envolvido não possa alterar o aparecimento dos dois tipos de demandas, possibilita
um planejamento melhor, uma resposta operacional melhor e melhor aprendizado
com o desastre. Na realidade, deixar de reconhecer que os dois processos são
diferentes pode ser tomado como indicativo de uma gestão fraca ante desastres.
Havendo maior enfoque sobre os efeitos de um agente de desastre, deixa-se de lado
o ponto de que problemas ainda mais import~antes podem e certamente surgirão, na
gestão da reação. Por exemplo: havendo problemas de saúde mental, eles resultam
muito mais das demandas de reação que do agente (Quarantelli, 1985a).
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EMPREENDER FUNÇÕES GENÉRICAS DE FORMA ADEQUADA

Embora desastres diferentes possam variar largamente em seus impactos e
efeitos, com alguns deles diretamente vinculados ao agente envolvido, ainda assim
é possível visualizar funções comuns que tenham de ser empreendidas na gestão
dessas ocasiões. Falando de outra forma, as necessidades ou demandas específicas
podem diferenciar bastante em ocasiões separadas, mas alguns padrões ou funções
de resposta, contudo, ainda assim terão de ser realizados em todos os casos. Por
exemplo: em um terremoto ou furacão específico, pode haver milhares de pessoas
sem teto a abrigar, enquanto em outros acontecimentos poderá haver apenas um
pequeno número. Contudo, é extremamente raro que um desastrè comunitário
importante não crie uma certa necessidade de abrigo para os desabrigados
(Quarantelli, 1984).

Assim, embora as questões específicas tanto em termos de necessidades como de
respostas variem de um desastre para outro, alguns pesquisadores discutem -
corretamente, diga-se - que há funções comuns ou genéricas em todos os desastres. A
saber, determinadas atividades terão de ser empreendidas, em um sentido geral, embora
suas necessidades ou demandas variem de caso a caso. Perry, por exemplo, escreveu:

As funções genéricas são ações ou atividades que podem ser úteis em diversos eventos
desastrosos. A evacuação, por exemplo, será necessária em inundações, furacões,
erupções vulcânicas, acidentes em fábricas de energia nuclear ou acidentes com materiais
perigosos. As funções genéricas são desenvolvidas e planejadas na fase anterior ao
impacto, 'embora algumas decisões tenham de ser ~daptadas às demandas da si'tuação'.
(Perry, 1991:218)

Ele parte para a discussão de seis funções genéricas: alertas, evacuação, abrigo,
assistência médica emergencial, busca e resgate e proteção da propriedade. Seria
raro o desastre em que quaisquer dessas atividades estivessem ausentes (embora os
alertas pudessem não ocorrer nos desastres repentinos, coffto a maioria dos abalos
sísmicos e grande parte das explosões de material químico tóxico). Possivelmente
há outras ações que possam ser acrescentadas, como avaliação dos danos ou
restauração dos serviços públicos essenciais (discussão em Kreps, 1991:41-42), mas
poucos pesquisadores discutiriam que há determinadas funções genéricas e, pelo
menos, as seis mencionadas.

Dada a natureza genérica, uma avaliação sempre deveria ser possível em relação
ao empreendimento das funções, especialmente quanto a sua adequação. Como
exemplos de importantes questões que possam ser levantadas, apresentamos as
seguintes: a necessidade da função foi logo reconhecida? A função foi empreendida
sem muitos problemas? As pessoas às quais elas se dirigiam (isto é, as vítimas do
desastre) ficaram satisfeitas com a função oferecida? Se a resposta for sempre um
sim, é provável que houve pelo menos uma gestão adequada das funções genéricas.

2O2
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MOBILIZAR PESSOAL E RECURSOS DE FORMA EFICIENTE

Na maioria dos desastres não há ausência ou carência de pessoal ou recursos
necessários. O número e os tipos de pessoas que podem ser úteis no momento de crise
das ocasiões desastrosas em geral estão disponíveis tanto em termos de
proximidade espacial como temporal. Da mesma forma, salvo ocasionaimente no
que diz respeito à necessidade de determinado equipamento muito especiàlizado,
os materiais e as Coisas que podem ser usados de forma apropriada na situação
costumam star ah, ou prox~mo ao local do desastre. Na realidade, em todo desastre,e "           " 
mais cedo ou mais tarde, a mais ou a menos, mesmo que não tenha havido
planejamento, o pessoal e os recursos necessários para lidar com a crise' aparecem
na cena (embora nas ocasiões verdadeiramente catastróficas a assistência em geral
venha de fora da comunidade afetada).

Naturalmente, pode haver uma superabundância de algo que não é necessário.
Por exemplo: um problema que freqüentemente é levantado tem a ver com a presença
e o uso de muitos voluntários. Muitos voluntários bem motivados com uma ampla
variedade de capacitações não são necessariamente um bom recurso em uma ocasião
,desastrosa. Na realidade, sem um planejamento prévio muito bom quanto a quem
usará os voluntários - onde eles serão enviados, como serão supervisionados, quando
serao usados e assim por diante - a diáfana presença de massas de voluntários
simplesmente criará outro problema de gestão do desastre. Em geral, membros do
staffregular das organizações, dos quais se tem uma necessidade vital, terão de ser
usados para tentar determinado planejamento e/ou treinar para determinadas tarefas
concebidas às pressas. Em conseqüência, os oluntanos mais embaraçam do que
ajudam na mobilização das organizações.

Desta forma, a boa gestão de desastre não envolve a mobilização per se de pessoal
e recursos -isto ocorrerá, de qualquer forma. O importante reside na "eficácia' da
mobilização. Eficácia significa, essencialmente, que houve a produção desejada do
resultado em mente, esta avaliação diferindo daquela de eficiência em que os
resultados são obtidos da melhor maneira. Por exemplo: uma evacuação pode levar
a população para fora de uma área perigosa e ser eficaz, mas poderá não ser muito
eficiente em termos de uso de recursos desnecessários, do tempo consumido ou dos
problemas gerados, É possível julgar a eficácia de várias maneiras, incluindo as
seguintes: o pessoal e os recursos necessários foram bem identificados na crise?
Foram eles localizados rapidamente e trazidos para prestar suporte corretamente?

 Eram eles apropriados para os problemas de urgência da crise? As respostas positivas
a estas perguntas sugeririam que não apenas houve uma mobilização do pessoal e
d "  os recursos necessanos, como foi ela eficaz.
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ENVOLVER DELEGAÇÃO DE TAREFAS E DrvisÃo DO TRABALHO APROPRIADAS

Uma das principais conseqüências de qualquer desastre é a criação de várias
tarefas antigas e novas a que as organizações da comunidade precisam recorrer.
Pessoas são mortas e feridas; casas e outras construções são avariadas ou destruídas;
sobreviventes têm de ser evacuados, em seguida abrigados e alimentados; os serviços

 públicos necessitam ser restaurados; os incêndios precisam ser apagados e as
rodovias, reparadas. A lista é bem longa. Porém, imediatamente após o impacto e
logo no início do período de crise, a natureza das tarefas requeridas e o escopo do
envolvimento organizacional normalmente são desconhecidos, pouco claros e/ou
confusos. Matgrado esta incerteza, há uma grande urgência de agir que traz várias
conseqüências para as atividades organizacionais.

Algumas das tarefas costumam ser empreendidas por organizações especfficas,
posto que fazem parte da responsabilidade daquele grupo já antes do impacto (os
bombeiros combatem o incêndio~ por exemplo). Mas até isso pode ser complicado,
devido à "convergência de várias organizações de fora da comunidade impactada.
Para exemplificar, em um desastre estudado pelo DRC, um total de 68 corpos de
bombeiros diferentes apareceu em cena. E, tão importante quanto, há tarefas que,
antes do impacto, não são responsabilidade de ninguém, como busca e resgate de
larga escala de acidentados em massa, o estabelecimento de quem estará nas listas
de pessoas perdidas, a instituição e o uso de um sistema de passe para impedir a
entrada em determinadas áreas afetadas, descobrir e prestar assistências a muitos
animais abandonados etc. Como será discutido mais adiante, muitas dessas tarefas
são assurnidas por grupos novos ou emergentes.

Outra resposta comum das organizações é iniciar as atividades para os problemas
imediatos e visíveis, que podem 'não' ser parte de sua responsabilidade subseqüente,

Ou.tra resposta é mobilizar recursos que chegam, inclusive pessoal, prevendo-se tarefasmaiores. Estas ações alteram o padrão das tarefas; modificam os padrões previamente
estabelecidos de tomada de decisão, relacionamento de autoridades e canais de fluxo
de informações; criam novas fronteiras organizacionais. Além de criar mudanças internas,
o escopo das tarefas e as suas incertezas levam as organizações a se envolverem com
outras organizações com as quais não estavam familiarizadas (Quarantelli, 1985b; para
outros aspectos, vide Dynes, Quarantetli & Kreps, 1981:41-43).

Na realidade, todos os grupos que aparecem em uma crise comunitária podem
ser classificados como umdos quatro tipos possíveis. Eles estão indicados na página
a seguir:

As quatro possibilidades demonstradas derivam da consideração do fato de
que algumas organizações comunitárias têm tarefas dentro do período de crise que
são essencialmente as mesmas que empreendem durante os períodos de rotina ou
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antes do impacto. Outros grupos, porém, têm basicamente tarefas novas. Além disso,
algumas organizações mantêm um conjunto similar de relacionamento social interno
do dia-a-dia na ocasião do desastre, enquanto outras desenvolvem um conjunto
completamente novo. Uma classificação cruzada dessas dimensões de tarefas e
relacionamentos fornece a tipologia apresentada anteriormente (Quarantelli, 1967).

Quadro 1 - Tipos de Organizações

TAREFAS

NÃO I~EGULARES

ANTIGOS

NOVOS

REGULARES

Tipo I
Organizações
Estabelecidas

Tipo II
Organizações
Expandidas

Tipo III
Organizações

Estendidas

Tipo IV
Grupos

Emergentes

Tudo o que foi visto mostra a complexidade da divisão do trabalho e da
delegação de tarefa que surgirá em qualquer desastre de qualquer magnitude.
Claramente, a boa gestão de desastre é aquela que envolve a gestão adequada de
tarefa e divisão do trabalho. Adequado, neste contexto, significa que todas as tarefas
necessárias são empreendidas de forma relativamente rápida e com poucos
problemas, e que há alguma divisão de trabalho dentre as organizações a reagir ao
problema. Em segundo lugar, dentre outras coisas, implica o reconhecimento de
que haverá grupos do Tipo 4 operando, tanto quanto grupos já estabelecidos, usando
a estrutura social regular para empreender antigas tarefas (por exemplo: o corpo
policial direcionando o tráfego e mantendo a segurança na comunidade). Uma
resposta que tente envolver apenas as organizações estabelecidas é uma clara
indicação de que houve uma gestão de desastre de baixa qualidade.
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PERMITIR O PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES ADEQUADO

Tanto na literatura' especializada como na pesquisa sobre a gestão em desastre,
diz-se com freqüência que há problemas de "comunicação" no momento da crise dos
desastres. Esta formulação, porém, enfatiza a tecnologia da comunicação, os meios
usados, e não aquilo que é comunidade. Desta forma, por exemplo, há declarações~de
que são ou foram necessárias 'mais rádios'. A pesquisa indica, porém, que a maioria
dos problemas decorre do 'que' é comunicado, não de como ocorrem as comunicações.
Na maioria das vezes, os problemas do fluxo de informações não vêm da escassez de
equipamento, das instalações avariadas nem de outras formas de destruição que
resultem na inoperância da tecnologia da comunicação. Eles decorrem mais de
problemas no processo de comunicação em si, do próprio fluxo de irfformação.

Há, necessariamente, várias correntes de informações fluindo durante o período
de crise de um desastre. O fluxo de informações é o seguinte:

- dentro de cada organização a atuar;
entre as organizações;

 dos cidadãos às orgarüzações; e
 das organizações aos cidadãos.

Este fluxo de informações pode se tornar problemático por ocasião de desastres.
Vamos apenas ilustrar a partir de um fluxo de informação 'intra-organizacional'.

Nas condições do dia-a-dia, o sistema é concebido para processar e trocar tipos e
quantidades de informação predeterminados. Durante o desastre, porém, o número
de staffusando o sistema pode aumentar muito, devido a mudanças no staffinterno
feitas pela organização para atender às demandas da ocasião de crise. Por exemplo:
o uso de dois turnos ou a incorporação de voluntários na mão-de-obra. Também é
comum que o sistema existente não possa acomodar o volume de informações
requeridas pelos usuários do sistema. Quando as demandas extras sobre,o sistema
interno excedem a capacidade, há uma 'sobrecarga', com o resultado líquido levando
o sistema a falhar ou à perda e à demora de informações para, de/e entre os membros
do staff. Da mesma forma, em épocas normais, o fluxo vai até determinados canais,
em geral  seguindo o padrão de cadeia de comando da organização. Assim, as
necessidades de informação do usuário, as condições sob as quais as informações
serão trocadas e o fluxo de informações de alto a baixo e vice-versa são definidos e
estruturados de forma relativamente clara. Durante um desastre, porém, o canal de
informações na organização é mais complexo. Para exemplificar, é normal que:

 várias pessoas ocupem uma posição de trabalho previamente mantida por uma s~ pessoa;
 funcionários públicos assumam tarefas não rotineiras; e/ou
 funcionários públicos sejam transferidos para trabalhar em posições de emergência

temporárias na organização.
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Estes e outros fatores podem levar à criação de situações em que os canais
normais de fluxo de informação sejam insuficientes para assegurar a chegada de
todas as informações relevantes aos membros do grupo que deveriam ser informados
das atividades do grupo. Há aspectos problemáticos similares no fluxo de
informações entre as organizações, dó cidadão para a organização e da organização
para o cidadão (Drabek, 1985; Quarantelli, 1985b).

Dada essa condição, é possível avaliar a adequação do fluxo de informações
em um desastre. Se organizações e/ou cidadãos não obtiverem as informações de
que necessitam, claramente a gestão do desastre não foi o que deveria ter sido.
Naturalmente pode haver informações adequadas em qualquer dos quatro canais
anteriores, de forma que devem ser julgados independentemente um' do outro.

PERMITIR O EXERdCIO ADEQUADO DE TOMADA DE DEC~SAO
Em desastres, é necessário haver tomada de decisâo adequada. Vários problemas

assumidos nessa área raramente surgem nas ocasiões de desastres. Raramente, por
exemplo, a cadeia de comando e as linhas de autoridade normais entrarão em colapso
durante um período de crise. Da mesma forma, contrariamente ao mito relacionado
à questão, os funcionários públicos nas posições de responsabilidade não
abandonarão nem deixarão de assumir suas funções porque dão maior prioridade
às suas responsabilidades familiares (Rogers, 1986). Da mesma forma, raramente há
qualquer desafio quanto ao grupo com autoridade para assumir as tarefas tradicionais
(há raras disputas sobre quem vai apagar os incêndios, reparar as linhas telefônicas,
realizar as cirurgias etc.).

De outro lado, á tomada de decisão tem chances de ser afetada de forma negativa
por determinados acontecimentos ffpicos no período de crise dos desastres. Os quatro
problemas comuns são os seguintes:

perda do pessoal de alto escalão devido ao trabalho em excesso;
" conflito sobre a responsabilidade relativa às novas tarefas relacionadas ao desastre;
 choques sobre domínios orgamzacionais entre grupos estabelecidos e emergentes; e
 manifestação das diferenças jurisdicionais organizacionais.
O primeiro problema decorre da forte tendência dos funcionários-chave de

continuarem a trabalhar demais em uma crise. Mas o pessoal que fica trabalhando
horas a fio vai eventualmente entrar em colapso por exaustão ou ineficiência na
tomada de decisão. E, mais importante ainda, quando esses funcionários são,
eventualmente, substituídos por outros, seus sucessores carecerão das informações
necessárias para a tomada de decisão adequada, em parte porque os dados
fundamentais não terão sido registrados formalmente. Uma tomada de decisão
adequada requer conhecimentos relevantes. Os funcionários com as informações
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apropriadas nem sempre estarão fisicamente capazes de trabalhar além de um
determinado ponto. Se esses funcionários ocuparem posições fundamentais de
tomada de decisão, a capacidade de resposta ao desastre da organização poderá
ficar seriamente prejudicada.

Determinar quem detém a autoridade organizacional para tomar decisões sobre
o desempenho das novas tarefas relacionadas ao desastre pode ser outro problema
grave. Quando há tarefas novas a serem empreendidas, é inevitável que se levantem
questões sobre as organizações que devem estabelecer as determinações para elas.
Por exemplo: a responsabilidade de decidir e realizar busca e resgate de larga escala
ou sepultamento em massa dos mortos não é, normalmente, padrão do cotidiano
das organizações estabelecidas, o que leva a não haver decisões ou a uma tomada
de decisão infeliz.

Os problemas de tomada de decisão que envolvem o desempenho das tarefas
tradicionais levantam-se, por vezes, entre as organizações estabelecidas e grupos de
fora ou emergentes. Para exemplificar, a 'área de segurança', em sua maior parte, é
considerada uma função tradicional da polícia regional. Podem, pois, surgir conflitos
quando uma polícia de outra região ou pessoal militar se desloca para a área do
desastre e também trabalha na segurança. Ações desta ordem são tidas, pela polícia
local, como uma tentativa de usurpar sua autoridade. Esta questão às vezes se
manifesta em discussões sobre quem tem o direito de tomar decisões na questão da
emissão de passes de entrada em uma área restrita. A situação torna-se ainda mais
complexa quando a organização rival é um grupo de fora da comunidade ou
emergente. Repartições de socorro ou assistência, por exemplo, podem prestar
serviços durante um desastre comunitário. Embora possam estar exercendo sua
função legal ao fornecer os referidos serviços, elas em geral são vistas como intrusas
no território das agências locais. Se o grupo de socorro externo estiver empreendendo
as mesmas tarefas no desastre, há probabilidades de se levantarem questões sobre
sua legitimidade, autoridade e tomada de decisão.

Da mesma forma, os desastres comunitários costumam cortar fronteiras
jurisdicionais das organizações locais, o que cria um grande potencial de conflitos.
Durante períodos em que não há crises, a autoridade e a responsabilidade vagas,
não claras ou coincidentes podem, em geral, ser ignoradas. Durante os desastres, já não
é o caso. Como as situações calamitosas por vezes necessitam de decisões firmes, as
questões jurisdicionais não resolvidas vêm à tona no período de emergência.

Um aspecto da boa gestão de desastre é a tomada de decisão adequada; outro é
que os problemas indicados acima são evitados. Questões como essas são importantes
na avaliação de uma reação, muito mais do que se as decisões são tomadas pelos
indivíduos nas posições de autoridades designadas formalmente.



...Critérios para Julgamento da Gestão de Desastre...

ENFATIZAR O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO COMO UM TODO

Diante da convergência de vários grupos, uma diversidade de tarefas, assim
como novas, um fluxo de informação maciço, porém errático, e por vezes tomada
de decisão irresoluta ou incorreta, levanta-se quase sempre a pergunta: quem é
responsável? Aqueles que a fazem partem do princípio de que se trata de uma
pergunta importante e que uma boa gestão de desastre exige tuna resposta definida
no sentido de que uma organização especffica está no controle da situação. Porém, a
pesquisa seriamente duvida se a pergunta é sequer relevante para as ocasiões de
calamidades e se, de algum modo, um funcionário público ou repartição deveria
estar no controle. Na realidade, as pesquisas (Dynes, 1993) mostram que é i/npossível
impor tal controle e, mesmo que fosse possível, ainda assim não seria o melhor
modelo de resposta a adorar.

Controle não é coordenação. As organizações dedicadas às emergências que
operam com um modelo de 'comando e controle' sobre como deveria ser tratada a
reação a umdesastre são particularmente vulneráveis na equiparação das duas. Ao
formular a partir de um modelo militar inadequado, faz-se um pressuposto incorreto
de que a integração da reação comunitária como um todo pode ser mais bem alcançada
impondo-se uma estru~,rra autoritária e centralizada na situação de crise. A difusão
do Sistema de Comando de Ocorrência (Incident Command System - ICS) como
modelo a ser usado na gestão de desastres é uma manifestação contemporânea do
pensamento segundo o qual tais ocasiões devem ser "controladas'. Ainda assim,
indicam as pesquisas que o ICS não é um bom meio de tentar administrar a situação,
malgrado sua recente e maníaca adoção por certas organizações americanas voltadas
às emergências (Wenger, Quarantelli & Dynes, 1990).

O desenvolvimento da coordenação organizacional é seríssimo, se não há boa
gestão. Poucas organizações deixam de concordar, em princípio, que a coordenação
é necessária durante desastres. Porém, o termo 'coordenação" nem é auto-explicativo
nem uma questão de consenso. Dentre certas linhas, há grupos que consideram a
coordenação como, no máximo, a informação a outros grupos daquilo que estarão
fazendo. Em outra linha, algumas organizações vêem a coordenação como a
centralização da tomada de decisão por uma repartição especffica ou por uns poucos
funcionários-chave, em geral envolvendo os próprios. Já outros encaram a
coordenação, entende-se corretamente, como tuna cooperação mutuamente acordada
quanto à forma de tratar determinadas tarefas. Consideradas estas diversas
percepções, é de se esperar que, mesmo quando existe um acordo formal anterior
ao impacto quanto a 'coordenar' a reação, costumam surgir acusações mútuas de
que uma ou ambas as partes deixaram de honrar o acordo.

Há, ainda, problemas de coordenação das entidades sociais dos setores público
e privado. O governo e os grupos privados em geral têm interesses, tarefas e
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objetivos diferentes. Por exemplo: as repartições públicas, por lei e por tradição,
precisam considerar uma ocasião de desastre e as demandas que cria a partir da
perspectiva da comunidade maior. As organizações do setor privado têm,
necessariamente, uma perspectiva bem mais estreita, avaliando o próprio
envolv imento sobretudo do ponto de v is ta de col id i r  a  ocasião com seu
funcionamento e lucratividade ~e têm muito menos flexibi l idade no uso de
seu pessoal e recursos do que as repartições governamentais.

Finalmente, a coordenação também é difícil entre organizações que trabalham
em tarefas comuns, porém novas. Mesmos as repartições locais, acostumadas a
trabalhar juntas, como a polícia e o corpo de bombeiros, podem encontrar
dificuldades quando, de repente, tentam integrar suas atividades na realização de
tarefas novas relacionadas a desastres, como feridos em massa. Embora policiais e
bombeiros possam estar acostumados a recolher alguns corpos em acidentes de
trânsito ou incêndio, um número maior, em um desastre de grande porte, colocará
problemas de coordenação. Em parte é a novidade de muitas tarefas relacionadas
ao desastre que gera relacionamentos tensos entre organizações que, antes,
trabalharam juntas em harmonia. Da mesma forma, nas operações diárias, pode
haver um desenvolvimento gradual, quase sempre na base do erro e do acerto, de
um relacionamento de trabalho cooperativo entre dois grupos envolvidos na
realização de um objetivo comum. Mas esses desenvolvimentos calmos de
relacionamentos cooperativos são uma impossibilidade, dadas as demandas
imediatas durante a fase de crise de um desastre comunitário.

Muitas outras questões na gestão de desastre discutidas anteriormente
dependem, em grande parte, de como lidam os funcionários-chave com o problema
geral de integração das reações organizacionais e comunitárias a um desastre. Um
bom começo está na ênfase à cooperação, em oposição ao controle ou em insistir
que 'alguém tem de estar no comando'. As três áreas específicas de problema que
mencionamos só podem ser parcialmente tratadas mediante um planejamento
anterior ao impacto. Grande i~arte vai depender não .apenas do exercício de tato e
sensibilidade dos ftmcionários-chave envolvidos, mas dadisposição de não enfatizar
as reivindicações organizacionais de liderança nem as demandas territoriais,
acentuando as ações necessárias para o bem maior da comunidade. Apelo a símboJos
maiores e a interesses humanitários são capazes de levar pessoas e grupos a
cooperarem, em especial na ocorrência de um desastre comunitário de altas
proporções. A boa gestão de desastre pode ser julgada a partir dos tipos de esforços
empreendidos na coordenação e na relativa ausência dos problemas mencionados.
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MISTURAR OS ASPECTOS EMERGENTES COM AQUELES ESTABELECIDOS

Qualquer desastre, mesmo de magnitude moderada, será marcado pela presença
de fenômenos emergentes, por vezes de grupos, por vezes de comportamentos, ou
ambos. Haverá grupos emergentes que vão se empenhar na busca e no resgate,
avaliar as avarias, tratar dos mortos, distribuir suprimentos e apresentar as queixas
dos sobreviventes quanto a moradia e reconstrução (Drabek, 1986:132-149). Assim,
Aguirre et al. (1993) descobriram que a busca e o resgate em uma explosão de gasolina,
embora influenciados por vínculos e laços sociais informais anteriores ao impacto,
foram essencialmente empreendidos por grupos emergentes. Comportamentos
novos, temporários, ocorrem inclusive em organizações bastante tradicionais como
polícia e igrejas (Quarantelli, 1983). Assim, embora existam várias 'questões não
pesquisadas sobre origens, natureza intrínseca, fronteiras, carreiras, diferenças sociais
e tipos de emergência (Drabek, 1987), os fenômenos, especialmente no momento de
crise dos desastres, são onipresentes.

Contudo, as referidas improvisações aborrecem muitos na área de gestão de
desastre, posto que, basicamente, trata-se de organizações burocráticas. Ainda assim:

Qualquer busca no sentido de aperfeiçoar a qualidade da 'gestão da emergência,
especialmente naqueles aspectos relevantes durante a fase de reação, deve reconhecer a
aplicabilidade limita& dos elementos com raízes no modelo burocrático. Embora seja?
um instrumento importante para a realização de tarefas caracterizadas pela repetiç~ao e
uniformidade, os esforços baseados nesse modelo para uso em desastre (...) reduziram a
capacidade de resposta de vdrias (...) comunidades. Foi somente através de documentações
recentes de inúmeros sistemas emergentes que esta conclusão foi aceita por um pequeno
número de responsáveis pela gestão da emergência. Hoje se trabalha para construir
modelos que re~litam as qualidades a definir este problema gerenciaI. (Drabek, 1987:290)

Porém, mesmo que o conhecimento da pesquisa seja limitado, o problema não
pode ser evitado nos desastres reais. Esta noção é consistente com a visão expressa
com freqüência na bibliografia referente a desastre de que, se algo deve ser feito,
especialmente na ocasião da crise, pessoas e organizações tentarão fazer alguma
coisa. Se não puderem pelos meios tradicionais ou usuais, farão um esforço para
desenvolver novas maneiras. Assim, se a polícia não puder lidar com o problema
da forma como o faz normalmente, organizar-se-á a si própria, para agir de outro
modo (como chamar todos os turnos, mobilizar reservas, delegar civis etc.). Da
mesma forma, se surgirem problemas não rotineiros será feito um esforço para tratar
deles. Desse modo, se a vizinhança afetada se vê diante da possibilidade de que
vários feridos possam estar soterrados, os cidadãos das imediações irão se organizar
informalmente em equipes para realizar uma tarefa nada rotineira: a busca e-o resgate
das vítimas. Esses tipos de ação, seja por organizações e/ou cidadãos, pode não ser
muito eficiente, mas ainda serão tuna realização.
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Os fenômenos emergentes, isto é, novos acordos e atividades sociais, São uma
característica universal das reações a desastres, embora a manifestação possa se situar
em uma faixa de comportamento dos pequenos aos grandes empreendimentos em
grupo. Assim, os administradores do desastre devem considerar o surgimento dos
fenômenos como certo e incorporar a probabilidade desta ocorrência em seu
pensamento e ação. Apenas partir do princípio de que isso vai ocorrer já é útil, pois a
pesquisa mostrou claramente ciue um dos aspectos mais perturbadores para as pessoas
que atendem uma emergência em desastres é o aparecimento de fenômenos que não
haviam previsto em seu planejamento. E lrnposslvel antever tudo,

-  .  " a- "       " mas nao há nenhum
^     

 1
boa razão para se deixar de prever o provave, tal como o aparecimento da emergencla.

Naturalmente 6 deveras importante não partir do princfpio de que os fenômenos
emergentes sejam necessariamente disfuncionais, ruins ou de qualquer forma
inadequados para a ocasião de crise. Há uma forte tendência entre os administradores
de desastre no sentido de pensar que, como não planejaram ou não estão controlando
alguns fenômenos, isso pode não ser bom. Raramente é assim. No geral, o novo
comportamento ou grupo pode representar a forma mais eficiente de lidar com um
problema, o que não equivale a dizer que a emergência sempre represente a melhor
solução; mas ela representa, sim, um esforço para solucionar problemas e, na pior
das hipóteses, costuma ser um tanto eficaz.

Na realidade, os planejadores e atendentes podem considerar as circunstâncias
e para que fins, na realidade, desejam facilitar determinados tipos de emergência.
Um caso é o uso de vòluntários individuais que, como já observamos, em geral são
mais um problema do que uma ajuda. Apresentar-se como voluntário é um
comportamento emergente de pessoas. Mas pode ser interessante tentar facilitar a
apresentação de voluntários emergentes por grupos (a saber: clubes, associações de
bairros, grupos religiosos etc.). A vantagem estaria em que os membros de referidos
grupos operariam com pessoas conhecidas, com as quais compartilham determinadas
normas e valores (Dynes & Quarantelli, 1980). Assim, os responsáveis pela gestão
do desastre poderiam tratar com 'líderes' já existentes de referidos grupos e deixar

"  Sque eles proprlo liderem os participantes.
Nosso ponto gerai é que haverá emergência nos desastres. Assim, o

comportamento precisa se mesclar, da melhor maneira possível, com outras
atividades relevantes. Se isto for feito, a gestão do desastre na situação provavelmente
será boa pelas razões indicadas.

P R O V E R  U M  S I S T E M A  D E  C O M U N I C A Ç Ã O  D E  MASSA C O M
INFOR_MAÇÒES ADEQUADAS

Uma das características notórias das sociedades modernas é que elas dispõem
de sistemas de comunicação de massa complexos, com diversos meios de divulgação.
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Pode-se afirmar, Com certeza, que sociedades desenvolvidas, aquelas que são
altamente industrializadas e urbanizadas, não poderiam existir sem as informações
fornecidas por referidos sistemas. Porém, para nossos objetivos, a importância dos
sistemas de comunicação de massa modernos é que afeta qualquer desastre
comunitário, inclusive seus efeitos - e o que será necessário na ocasião é cada vez
mais dependente daquiloque fornece este sistema. Em muitos aspectos, a visão que
todos - incluindo os responsáveis pela gestão da emergência - têm de um desastre
é cada vez mais a "realidade', conforme apresentada por televisão, rádio e jornais. O
que sabem os cidadãos sobre um desastre, seus efeitos e problemas depende muito
do teor das notícias divulgadas pelos meios de comunicação.

Assim, uma boa gestão do desastre encoraja o desenvolvimento de padrões
de relacionamentos que sejam aceitáveis e benéficos às organizações presentes,
aos grupos da mídia e aos cidadãos em geral. Um indicador desse relacionamento
é o padrão cooperativo da interação entre os funcionários de organizações e da
comunidade e os representantes da mídia. Uma indicação adicional é que os
cidadãos acreditam que estão recebendo do sistema de comunicação de massa
local um quadro relativamente correto daquilo que está acontecendo. Ademais,
onde esses relacionamentos são bons, a imprensa fica satisfeita com a qualidade
de informações que são tansmitidas pelos responsáveis que, por sua vez, desejam
difundir determinadas informações relevantes sobre o desastre. Naturalmente,
como é responsabilidade deles, a reunião inicial dos dados do que está ocorrendo
depende dos responsáveis pela gestão das diversas organizações a agirem na
emergência. Se não fornecerem informações relevantes, a mídia poderá divulgar,
não intencionalmente, notícias que não sejam corretas e informativas o suficiente.

 Se não houver satisfação de todos os três setores - funcionários, imprensa e
cidadãos - a gestão do desastre não é tão boa quanto deveria ser. E, ainda mais
importante do que a satisfação, é que todos os três segmentos da comunidade estejam
obtendo as informações de que necessitam, de forma que todos possam agir
adequadamentè. Parte disto resulta do fato de que, em muitas sociedades ocidentais,
as normas no mundo do jornalismo praticamente ditam um relacionamento adverso
entre imprensa e funcionários do governo.

Além disso, há a necessidade de considerar o futuro com relação à área dos
meios de comunicação. Ela encontra-se em estado de extremo' fluxo e mudança.
Quais são as implicações para o planejamento e a gestão do desastre, por exemplo,
de se trazer estações remotas via cabo à comunidade local? Têm-se observado casos
de audiências em uma região dos Estados Unidos a receber alertas de tornado 0u de
inundação para uma área em torno da estação transmissora original, em outra parte
do país e, de forma contrária, deixando de receber o próprio alerta para a comtmidade
local, porque estão ligados com uma estação remota.
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Algumas histórias são exemplos que levantam questões ainda mais interessantes.
Em um caso recentemente estudado no local pelo DRC, a reportagem em campo sobre
um incidente de emissão de tóxico perigoso pelo canal de televisão local foi utilizado
pelo chefe de ocorrências do corpo de bombeiros para tomar decisões sobre o fato. Ao
mesmo tempo, aquele funcionário era entrevistado por um repórter sobre o que estava
acontecendo. E ainda em um outro desastre, hóspedes presos em seus quartos durante
um incêndio em umprédio alto de hotel eram informados do andamento do incêndio
e instruídos quanto ao que deveriam fazer (incluindo a evacuação) pela reportagem
local feita por canais de televisão.

Muitas das tecnologias mais novas, dos telefones celuIares aos satélites diretos
e aos videocassetes intervêm de novas manéiras na transmissão do comunicador
inicial aos destinatários da informação. Claramente temos o fenômeno aqui diferente
do que normalmente é tido como certo na visão tradicional do uso dos meios de
comunicação em desastres. Assim, apesar de os critérios de nosso avanço no sistema
de comunicação de massa serem, sem dúvida, válidos como medida de uma boa
gestão de desastre, claro está que referida gestão no futuro (é preciso pensar aqui
em termos de anos e não de décadas) terá de levar em conta a revolução da
comunicação de massa que está ocorrendo.

TER UM CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA (EOC - EMERGENCY
OPERATIONS CENTER) QUE FUNCIONE BEM

Foram discutidas várias atividades de um momenío de crise que, se feitas
corretamente, representariam uma boa gestão de desastre. Assim, deve haver uma
mobilização eficiente de pessoas e recursos, a realização de funções genéricas,
uma delegação de tarefa e uma divisão de trabalho apropriada, um processamento
de informações adequado, o exercício correto de tomada de decisão, um enfoque
sobre a coordenação geral, uma boa mescla de aspectos emergentes e estabelecidos,
além do fornecimento adequado de informações ao sistema de comunicação de massa
local. Consideradas, porém, a multiplicidade de grupos e as diversas ações
envolvidas, muitas coisas há que podem dar errado.

Assim, para alguns pesquisadores, o fundamental de uma boa resposta a uma
crise, como um todo, é um Centro de Operações de Emergência (Emergency
Operations Center - EOC) que funcione bem. Como observa Perry, "o EOC atua
como a coordenação máxima (...) aponta para todos os trabalhos da reação". Tão
importante quanto; segundo observa, "O EOC é uma função, um local e uma
estrutura" (Perry, 1991:204).

A reação organizada no morffento da crise em um desastre é claramente auxiliada
se as organizações, locais ou outras, que atuarem, estiverem conscientes e
representadas em um local comum, tal como um EOC com pessoal e equipamentos



...Critérios para Julgamento da Gestão de Desastre...

adequados. O fluxo de informações necessário será bastante facilitad0 para a
atividade de coordenação. Em um nível, o local - em especial as instalações físicas
em si mesmas - é de importância relativa. No mínimo, modos~ de comunicação
adequados, microcomputadores, espaço de trabalho adequado edeterminados
recursos, como mapas e estoque, são necessidades. Porém, as instalações físicas em
si não podem substituir nem compensar fatores sociais inadequados. Por exemplo:
um EOC equipado com alta tecnologia é inútil se as organizações não enviarem
pessoal de ligação para ele,

A pesquisa indica que a estrutura social específica, a organização social do EOC,
pode variar bastante. Ademais, nãohá nenhum acordo social específico nem rnodo
que seja muito melhor que outro, embora alguns possam funcionar melhor em
determinados contextos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há atualmente pelo
menos oito tipos de repartições de gestão de emergência local que, tipicamente,
atuam como EOCs. Dentre outras coisas, isto sugere que, na gestão (e no planejamento
prévio) a maior das atenções deve ser dedicada à realização das funções, e não às
estruturas envolvidas.

Um EOC é um sistema social; se as funções relevantes e genéricas estiverem
sendo realizadas, o local e as instalações físicas são relativamente pouco importantes.
O que realmente importa é que o pessoal de l igação organizacional tenha
conhecimentos e certas responsabilidades de tomada de decisão em suas próprias
organizações. Para exemplificar, uma reação coordenada em geral é limitada e
prejudicada pelos funcionários de escalão inferior que representam díversas
repartições no EOC. Tais pessoas normalmente teriam um conhecimento inadequado
de domínio, capacidades e recursos de suas próprias organizações, mas em geral
também sofreriam da falta de integração no processo de tomada de decisão de seus
próprios grupos.

No entanto, se houver uma representação apropriada,o EOC poderá reunir e
distribuir toda informação relevante necessária para a realização de qualquer tarefa.
Não apenas cada organização deveria ter um certo conhecimento do que as outras
estão fazendo, mas há também a necessidade de haver uma coordenação geral das
atividades de reação. Malgrado os relacionamentos problemáticos entre os grupos
locais, poderá haver dificuldades nos relacionamentos entre as organizações e
repartições locais e de fora. Alguns desses relacionamentos são horizontais, como
aqueles entre repartições governamentais locais e determinadas unidades da
comunidade local no setor privado, como hospitais, grupos rel igiosos ou
empreiteiros. Os problemas nos relacionamentos verticais, porém, também são
comuns: Podem existir relacionamentos conflitivos entre as repartições locais e
governamentais, acima delas em níveis estaduais ou federais. Para uma resposta
eficiente, como um todo, há minimização do grau do conflito nos relacionamentos
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horizontais e verticais. Embora, em princípio, referidos problemas potenciais possam
ocorrer em qualquer lugar, um EOC torna:se, em si mesmo, um local onde
representantes de diferentes grupos podem desenvolver problemas.

No todo, um EOC funcionando das maneiras indicadas acima,é, em geral, outra
indicação da boa gestão pró-desastre. Não vale dizer que tudo vai se passar em
harmonia. O clima social de um EOC é bastante estressante: há pressão no sentido
de agir, informações limitadas e incertas, mudança de prioridades e sobreposição
de linhas de autoridade e responsabilidade (Perry, 1991:210).

Se todos os 10 critérios discutidos anteriormente forem alcançados, é muito
provável que haja uma boa gestão de um desastre. Mas, no máximo, pelas razões
indicadas, haverá apenas uma correlação parcial, qualquer que fosse o plano de
prontidão. Contudo, se todos os 20 critérios discutidos aqui forem bem conduzidos,
haverá provavelmente bom planejamento e boa gestão do desastre.

Porém, as pesquisas sobre desastre dos últimos 30 anos indicam que há limites
no alcance de um bom planejamento e uma boa gestão. Os limites, que teriam de ser
objeto de outro texto para serem discutidos em detalhes, são criados por fatores
com custos econômicos e sociais, prioridades humanas e da sociedade como um
todo, implementações infelizes e considerações políticas. Abordando a questão de
outra maneira, como deve haver conhecimento e compreensão do que constitui um
bom planejamento e uma boa gestão não significa que é o que será implementado
em dado lugar e em dado momento. Fazendo um paralelo, sabe-se que, em certo
sentido do termo, a difusão futura da AIDS poderia ser completamente prevenida;
sabe-se, da mesma forma, que isso nâo ocorrerá. Também pode-se saber qual é o
melhor planejamento e a melhor gestão diante das calamidades, mas também sabe-
se que, na realidade, não existirá.

Mencionamos este aspecto para acentuar que qualquer avaliação da prontidão
ante desastres, o planejamento e a gestão devem funcionar em um mundo real, não
ideal. Os conceitos idealistas fornecem as metas. Se o desejo é aperfeiçoar o
planejamento e a gestão de desastres, é preciso ser realista, tanto em termos de
reconhecimento do que realmente existe como daquilo que, realisticamente, pode
ser alcançado. Assim, tenta-se estabélecer parte desta realidade, tal como tem sido
descrita e analisada pelos pesquisadores da ciência social na área de desastres.

TRANSFERI~NCIA DE TECNOLOGIA SOCIAL: DE SOCIEDADES DESENVOLVIDAS
PARA SOCIEDADES EM DESENVOLVIMENTO

No geral, a pesquisa da qual derivam os 10 princípios gerais de gestão de desastre
apresentados foi realizada em sociedades altamente urbanizadas e industrializadas.
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Poderiam os critérios se aplicar igualmente à gestão de prontidão dos países em
desenvolvimento~ Até que ponto são phcavels os critérios estabelecidos acima a. a  "  " "
todos os sistemas sociais~

Os países desenvolvidos, em relação àqueles em desenvolvimento, do ponto de
vista organizacional podem ser vistos como diferentes em termos das seguintes ]inhas:

" as sociedades em desenvolvimento não dispõem de estruturas organizacionais tão
complexas como os sistemas desenvolvidos; simplesmente há menos infra-estruttara
em muitos desses países;

" muitos dos funcionários públicos de alto escalão fazem seu estudo e treinamento nas
sociedades desenvolvidas; assim, socializaram-se aos ideais profissionais dessas
sociedades, apegando-se menos a seus contextos e normas locais;

" essas estruturas organizacionais complexas, tal como existem, tendem a funcionar do alto
para baixo; embora a maioria das organizações seja mais reativa do que 'proativa', este

é
"aspecto especlalmente válido nos países em desenvolvimento com forte tendência no

sentido de que as iniciativas venham somente do escalão mais alto;
" em muitas organizações nos países em desenvolvimento há uma forte ênfase das

estruturas ou formas sobre as funções ou tarefas; assim, o    "          .. ^ 
 .                                   s meios com frequenc~a tornam-se fins, o que e visto na proliferação de papelada e planos;

" existe relativamente pouca prontidão para desastre e organizações de gestão para este
fim distintas e separadas; ao lado da falta de grupos com responsabilidades relevantes,
há também a falta de constituição legal, que ofereceria certa pressão e apoio político;

 e, quanto mais afastadas da sede nacional das sociedades em desenvolvimento, tanto
mais rara a existência de repartições speclficas para desastre; ainda que, de vanose "  .sentidos, o bom planejamento e a boa gestão de desastre precisem ter rm'zes no âmbito
da comunidade local.

Se esta é a estrutura organizacional nos países em desenvolvimento, quais seriam
algumas de suas implicações no que tange à prontidão para desastre?

O que se pode concluir? Sabe-se que as dimensões discutidas são importantes no
contexto das sociedades mais modernas, do Japão à Itália, mas realmente não se sabe
quais, especificamente, são importantes da mesma maneira em outros lugares. Esta
visão não parece muito útil. Contudo, é um passo à frente sobre aquele que parte do
princípio de que o que se aplica às sociedades desenvolvidas é totalmente válido para
os países em desenvolvimento, ou que afirma, como às vezes faz, que as lições das
sociedades do tipo ocidental não teriam maiores aplicações nos sistemas não-ocidentais.
Entende-se que não é uma questão de ou/ou, mas do que pode ou não ser extrapolado
de um tipo de sociedade para outro.

Concluindo, pode-se dizer que são critérios de avaliação de planejamento e
gestão de desastre. Sem dúvida, até o ponto em que se aplicam às sociedades em
desenvolvimento. Neste sentido, esta discussão teórica também pode ter algum valor

r" "de ordem p atica.
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