
GERENCIAMENTO 

DE CRISE
GESTÃO E PROTEÇÃO DA MARCA

https://www.youtube.com/watch?v=9W56ia-BUfI


Democratizar conhecimento, 
com objetivo de tornar a 
relação com o MERCADO 
mais profissional, transparente 
e saudável/rentável.

PROPÓSITO



QUEM SOU EU?

Kátia Marim Treviso

• Jornalista
• Especializada em Marketing Estratégico
• Experiência em Gestão de Vendas
• 20 anos de experiência na líder de mercado
• 3 anos como consultora independente
• Foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais

Idealizadora dos canais: CONVERSA DE ELEVADOR



Agenda de hoje

• O que é Crise

• Tipos de Crise

• Cases de Repercussão

• Plano de 
Gerenciamento de Crise

• Cases para Reflexão

• Regras Gerais



CRISE É QUALQUER 
SITUAÇÃO QUE PROVOQUE 
DESEQUILÍBRIO, CAUSANDO 
PREJUÍZOS FINANCEIROS, 
INSEGURANÇA PÚBLICA OU 
DE IMAGEM/REPUTAÇÃO.



TIPOS DE 

CRISE



INCIDENTE FÍSICO 
ENVOLVENDO 
USUÁRIO



INCIDENTE FÍSICO 
ENVOLVENDO 
COLABORADOR 
(TÉCNICO / 
MONTADOR)



ACIDENTE GRAVE 
COM OU SEM 
VÍTIMA FATAL



INCIDENTE 
COMPORTAMENTAL 
ENVOLVENDO 
COLABORADOR



POSICIONAMENTO 
DA EMPRESA 
QUESTIONADO PELA 
SOCIEDADE



MUDANÇAS 
SIGNIFICATIVAS DO 
SETOR OU DO 
SEGMENTO DE 
MERCADO



BOATOS SOBRE A 
MARCA OU A
EMPRESA



REPERCUSSÃO: 

quanto mais

repercussão

negativa mais as 

crises afetam a 

reputação da 

marca.



“A crise com a qual você mais

precisa se preocupar é aquela
que você não vê que está

chegando.” – Mike Mansfield.





CASES DE

REPERCUSSÃO



Alguém marca
o João para a 
gente?

VERMES NA 

CATUABA?



MANCHINHA 
E O 
CARREFOUR



MADERO E O 
ISOLAMENTO 
SOCIAL



“Não espere estar em meio a 

uma crise para bolar um plano
de crise.” – Phil McGraw.



GERENCIAMENTO 

DE CRISE
TER UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISE É SÓ PARA 

MULTINACIONAIS?



Ter um plano é indicado
para:

 empresas que
tenham dois ou mais
integrantes;

 segmentos que
envolva integridade 
física de clientes, 
usuários e 
colaboradores;

 com operação
pulverizada.



Repercutiu? Gerenciar 
o tempo e o impacto 

da exposição.

Aconteceu? Gerenciar 
a Repercussão

Evitar o fato



Em tempos de redes 
sociais a regra é 
estar preparado
antes que a crise 
aconteceça.



Como se preparar:

 Mapear os pontos frágeis da empresa;

 Definir quais tipos de crise esses pontos podem
gerar;

 Preparar um Grupo de Crise (profissionais de 
diversas áreas que serão acionados
imediatamente);

 Escolher, principalmente, o gestor da crise e o 
porta-voz da empresa;

 Criar o Plano de Gerenciamento de Crise.



O Grupo de Gerenciamento de Crise também
pode ser responsável por definir regras de 
proteção da empresa, por exemplo:

 Código de posicionamento em Redes Sociais;

 Comportamentos esperados quando se está
uniformizado;

 O que não fazer ao representar a empresa;

 Manual com o Código de Conduta;

 Atitudes esperadas de um colaborador da 
empresa.

PARA EVITAR UMA CRISE



Plano de Gerenciamento de Crise:

Documento que descreve os
processos que uma organização
usará para responder a uma
situação crítica que afetaria
negativamente sua lucratividade, 
reputação ou capacidade de 
operar. 



E por que ter um Grupo de 
Gerenciamento de Crise?

 Identificação prévia de riscos;

 Respostas rápidas.

 Minimizar consequências de:

 Perda de confiança;

 Perda de clientes;

 Diminuição do fluxo de Caixa;

 Aumento dos custos operacionais;

 Perda do diferencial competitivo.

 Retorno mais rápido a normalidade.



Membros para o Grupo de 
Gerenciamento de Crise

 Proprietário/Presidente ou Diretor
Geral;

 Diretor/ Responsável Operacional;

 Jurídico ou advogado;

 Marketing ou área responsável
pela comunicação;

 RH ou área responsável pelos
colaboradores.



MATERIAL DE APOIO
PASSO A PASSO PARA GERENCIAMENTO DE CRISE



“Na gestão de crises, seja rápido

com os fatos e lento com a 

culpa.” – Leonard Saffir.

As empresas perdem 

muito tempo buscando 

os culpados pelas crises. 

Quando o foco deve ser 

gerenciar a crise.



PONTOS IMPORTANTES

Reunir a equipe de 
Gerenciamento de 

Crise

Repassar a situação
e avaliar se a
empresa está

preparada

Manter a calma e 
passar confiança 

para a equipe

Definir quais as 
ações a serem

tomadas

Definir a 
comunicação com 

a sociedade 
(incluindo 

colaboradores)

Monitorar os
resultados da ação

Criar Plano de 
continuidade do 

negócio

Identificar 
oportunidades de 

recuperação

Planejamento pós 
crise

Reavaliar o 
planejamento



“O segredo da gestão de crises 

não é colocar o bem versus o 
mal, é evitar que o mal piore.” –

Andy Gilman.



COMO EVITAR QUE 

O MAL PIORE?



“Em uma crise, não se esconda

atrás de nada e nem de 

ninguém. Os problemas vão

encontrar você de qualquer

maneira.” – Bear Bryant.

Esconder detalhes de um 

acidente do Grupo de 

Crise pode gerar uma 

crise ainda mais intensa



Em caso de acidente, a empresa deve ter

um método rápido e eficaz de 
comunicação.

Sua empresa tem um?



O Grupo de Gerenciamento de Crise deve:

- Receber todos os materiais que envolvam o 
acidente: vídeos, documentos como
boletim de ocorrência, comunicado de 
acidente.

- Conhecer todo o cenário: local, envolvidos, 
possíveis causadores, reações posteriores.

- Monitorar todas as repercussões, inclusive 
internas.

- Controlar os “porta-vozes” indiretos: 
sindicatos, familiares do acidentado, 
grupos opostos ao síndico.

- Cuidar da Inteligência Emocional do 
Grupo, principalmente do porta-voz.



Na Prática:

• Reúna o Grupo o mais rápido possível;

• Utilize ferramentas online para dar mais agilidade;

• Crie um grupo de whatsapp para troca de informações;

• Confirme quem é o LÍDER DO GRUPO e o PORTA-VOZ;

• Defina rapidamente O QUE e PARA QUEM serão feitas as 
primeiras comunicações;

• Defina o que pode ser “falado” informalmente pelos
membros do Grupo;

• Ouvir a “radio-peão” e monitorar redes sociais.



“Perder a cabeça em meio a 

uma crise é uma boa maneira

de se tornar a crise.” – CJ 

Redwine.

Gestão das Emoções, 

com ferramentas de 

Inteligência 

Emocional.



CASES PARA EXERCÍCIO



TÉCNICO 

TARADO

 Um técnico uniformizado é 
flagrado e gravado, assediando 
sexualmente uma passageira 
menor dentro de um ônibus.

 O caso ganha repercussão e 
existe uma manifestação na 
frente da sua empresa, 
impedindo a entrada e saída de 
funcionários.

 Um dos veículos com o seu 
logo foi depredado.

 Um canal de TV sensacionalista 
espera um posicionamento da 
empresa.



QUAL SEU 
POSICIONAMENTO?



Sugestões:

 Assumir o erro;

 Tomar uma atitude em relação

ao colaborador;

 Se comprometer socialmente

com a educação dos outros 

colaboradores;

 Se associar a movimentos sociais

que promovam a redução de 

assédio;

 Montar um plano de 

comunicação externa.



APOIO POLÍTICO

 Sua empresa apoiou
publicamente um candidato que 
tem grandes índices de rejeição. 
Após sua eleição, está repercutindo
um caso de corrupção e algumas
empresas doadoras da campanha
estão sendo denunciadas por não
seguiram as regras eleitorais.

 Sua empresa tem como provar
que não cometeu crime eleitoral, 
mas vários clientes são opositores ao
candidato em questão, gerando
questionamentos.



QUAL SEU 
POSICIONAMENTO?



Sugestões

 Assumir que contribuiu com a 
campanha;

 Publicar um comunicado, explicando a 
doação, incluindo valores;

 Reduzir ruídos internos, explicando como
foram feitas as doações;

 Explicar que está a disposição para 
esclarecimentos;

 Enviar comunicado para os clientes com 
a explicação;

 Porta-voz falar pessoalmente com os
principais clientes sobre o caso.



ACIDENTE FATAL

 Durante a manutenção corretiva, um técnico da 
sua empresa, de 23 anos, ficou preso no poço do 
elevador e foi prensado pela cabina.

 O técnico era novo na empresa (menos de 6 
meses), mas estava acompanhado por um técnico
senior (mais de 10 anos de experiência).

 O técnico senior, que está em choque no 
hospital, não consegue relatar exatamente como
foi o acidente.

 O serviço de emergência foi chamado e tentou
o resgate, mas não foi possível. Então o Corpo de 
Bombeiros e o órgão responsável foram
acionados.

 O prédio está interditado e só autorizados têm
acesso ao local. O Responsável Operacional da 
sua empresa foi chamado.

 Não há informação se o assunto chegou para a
impresa.



QUAL SEU 
POSICIONAMENTO?



Orientações

 Reunir imediatamente o Grupo de Crise;

 Informar a todos sobre o ocorrido;

 O Responsável Operacional deverá ir ao

local SEM UNIFORME E SEM A VIATURA DA

EMPRESA;

 Assim que ele chegar ao local, deverá

levantar (além das informações sobre o 

acidente) o tamanho da repercussão;

 Encaminhar essas informações para que o

Grupo de Crise comece a fazer a gestão.



ACIDENTES FATAIS

Sempre é negativo para o segmento. 

Essas situações provocam medo e pânico por parte do público em geral!

EVITE ASSOCIAR A SUA MARCA A ACIDENTES EM GERAL!



REGRAS GERAIS

NÃO FAÇA:

• Uniforme da empresa;

• Viatura identificada;

• Agredir a imprensa;

• Falar sobre o que não tem conhecimento;

• Culpar outros sobre o ocorrido;

• Assumir responsabilidade sem entender o fato.



REGRAS GERAIS

FAÇA:

• Acione imediatamente o Grupo de Crise;

• Crie uma nota/narrativa sobre o fato (ver na 
sequência);

• Se coloque a disposição das autoridades;

• Monitore o síndico e os grupos opositores;

• Contate imediatamente a vítima ou parentes 
(com o auxílio de um advogado);

• Avalie quais são as ações que devem ser 
tomadas para minimizar a crise;

• Comunique os colaboradores.



REGRAS GERAIS

EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS:

• O Plano de Gerenciamento precisa ser 

compartilhado com o cliente;

• Haverá interesse em proteger a marca do 

condomínio/empresa cliente;

• Advogados deverão trabalhar em conjunto 

nesses casos;

• A comunicação interna e externa deverá seguir 

as regras estabelecidas com o cliente.



FICA A DICA

ATENÇÃO A RADIO PEÃO!

Utilize seus colaboradores como propagador

da boa mensagem.

Se deixa-los no vácuo, serão ativos na

divulgação do boato.



EXEMPLO DE NOTA 

EXTERNA

Como representante da Empresa XXXX,

lamentamos muito o ocorrido com o nosso

colaborador XXXX, que sofreu um acidente 
fatal no dia XXXXXXX. Estamos em contato 

com a família para prestar a assistência 

necessária. 

Nossos esforços, nesse momento, estão 
voltados para esclarecer as causas do 

acidente, por isso estamos apoiando os 

esforços das autoridades competentes.



EXEMPLO DE NOTA 

INTERNA

Estamos extremamente tristes com o 

ocorrido com o nosso colaborador XXXX, 

que sofreu um acidente fatal no dia 
XXXXXXX. Estamos em contato com a família 

para prestar a assistência necessária. 

Nesse momento, estamos contribuindo com 

as autoridades para entender as causas do 
acidente e estaremos trabalhando 

fortemente para que casos assim não 

voltem a se repetir na nossa empresa.



Obrigada

Para mais informações:

 katiamtreviso@zuncapress.com

 11 9 8999-4641

 Instagram e Linkedin: @katiatreviso

mailto:katiamtreviso@zuncapress.com

