


 - Uma crise é um problema piorado.

 - É aquilo que já está ruim, mas pode 

ficar piorar

 - Aquilo que só acontece com os outros.



-Evento que pode influenciar 

negativamente na reputação 

ou credibilidade da empresa / 

instituição junto à sociedade.



 Com um fato

 Com um boato



Queda do avião da TAM



 Incêndio no TRT do Rio



 O primo do cunhado do vizinho de um

amigo caiu e se dissolveu num tanque

da Coca Cola. Em algum lugar alguém

abriu uma garrafa de Coca Cola e

encontrou parte de um dedo humano.



 Mac Donald’s usa minhocas para

adicionar valor protéico aos Big Macs

e diminuir os custos. Em algum lugar

alguém comprou um Big Mac e

deixou para comê-lo no dia seguinte.

As minhocas estavam vivas e se

movimentando.



 Desastres industriais - explosões, incêndios,

contaminações.

 Desastres naturais - tempestade, enchente,

desmoronamento.

 Falhas em equipamentos ou construções - colapso

na rede de computadores, queda de um edifício,

defeitos em produtos industriais.

 De origem criminosa - sabotagem, seqüestros,

fraudes, vandalismo.

 De natureza econômica - boicotes, greves,

desvalorização das ações.



 De informação - boatos, intrigas, acusações de

concorrentes.

 De natureza legal - ações judiciais, pedidos de

indenização.

 De reputação - denúncias de corrupção,

vazamento de documentos internos.

 De relações humanas - sucessão no comando da

organização, demissão de altos executivos,

denúncias de funcionários.

 Que envolvem risco para a vida - acidentes de

trabalho, grandes contaminações.

 Regulatórias - criação de obstáculos fiscais,

legislação.



PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO

 Monte um comitê permanente de crise, que deve se reunir
pelo menos uma vez a cada seis meses;

 O comitê deve ter, obrigatoriamente: um membro da
direção, com poder de decisão; um técnico de cada área
chave (segurança, informática, medicina, engenharia,
gestão de pessoas) e, claro, um assessor de imprensa;

 Necessário que o comitê possua sempre em mãos o número
particular de todos os demais membros (crise não tem hora
e não manda aviso);

 Identificar o que pode gerar uma crise na sua área e definir
quem dará as informações para o comitê. (incêndio,
desabamento, corrupção, greve, conduta imprópria de um
membro da cúpula). A pior crise é aquela para a qual não
estamos nem um pouco preparados;



 Designar quem será o porta-voz da crise (pode ser mais
de um, contanto que estejam sempre juntos, a fim de
evitar desencontros de informações. Mas tenha em
mente que assessor de imprensa não é fonte, é ponte);

 Promova um media-training de crise (treinamento para
lidar com a imprensa);

 Na reunião do comitê, procure desenvolver
questionários e prepare as respostas para as possíveis
perguntas dos jornalistas nos casos de prováveis crises.

 Informe toda a direção da empresa e chefes de
departamentos sobre as decisões das reuniões do
comitê de crise.



 Elas repercutem rapidamente na mídia,

por conta do sensacionalismo que

podem representar para os veículos de

comunicação e do espetáculo que

podem se transformar para a

sociedade.

 As crises são sempre destaque na mídia.

“As crises acabam com uma empresa,

mas com certeza salvam os jornais”.





 Avise e reúna imediatamente o comitê de
crise.

 Obtenha todas as informações necessárias. Só
fale quando souber exatamente de todos os
detalhes. Mas seja rápido nas respostas.

 Atenda aos pedidos de entrevistas e receba a
imprensa com cortesia, sem exageros.

 Evite mentir. É difícil sustentar uma mentira por
muito tempo. Se descoberta, a credibilidade
vai por água abaixo.

 Procure falar de modo simples, para que todos
os públicos sejam atingidos. Cuidado com
termos técnicos e evasivos.



 Não especule. Não brinque. Não subestime.

 Se necessário, publique um anúncio
explicando a posição da empresa.

 Monitore a mídia e corrija erros.

 Se necessário, contrate os serviços de um call
center para atendimento ao público.

 Monitore a reação dos diversos públicos
afetados (clientes, acionistas, fornecedores,
governo, ONGs, comunidade e público
interno), e cuide de mantê-los bem
informados.





Avestruz:

“Nada aconteceu”



Político corrupto:

“Nada a declarar”



Simpsom:

“Já estava assim quando eu 

cheguei”



Lula:

“É só uma marolinha”



Madalena:
“Estou sendo injustiçado!”



 Descrever os fatos/problemas que 

ocorreram;

 Mostrar o que já foi feito e resultados;

 Projeções;

 Possíveis causas;

 Sugestão de próximos passos;

 Data/hora da coleta de dados;

 Responsável pela informação.



Os comunicados  devem  seguir uma ordem 

cronológica, sem referências externas ou 

equações. Quem ler deve conseguir repassar o 

recado de forma instantânea, sem a necessidade 

de interpretá-lo ou elaborar cálculos.

 Exemplo : Às 8 horas do dia 06/03/2010, ocorreu um

terremoto (mais forte que o no Haiti) nas cidades costeiras

de Salas. Estima-se que 50% da população está desabrigada

e que 10% morreu.

 Forma correta: Hoje, sábado, às 8 horas (4 horas atrás),

ocorreu um terremoto de 9,1 pontos na escala Ritcher

(escala que vai de 2 a 10) nas cidades de Cochabamba,

Burritos, Cabrón e Velasquéz, localizadas no estado de Salas.

Estimam-se 25 mil desabrigados e 5 mil mortos.



 Fornecer a informação solicitada. 

 Dizer que não tem a informação e que 

vai providenciá-la. Providenciar. 

 Afirmar que não pode fornecê-la e dar 

as razões por que não pode. 



 O departamento de comunicação das
organizações tem papel fundamental durante
o processo de administração de crises.

 O departamento de comunicação deve estar
informado de todos os acontecimentos e
decisões para que possa traçar a melhor
forma de comunicar.

 As empresas que transmitirem as informações
sobre o problema ocorrido e as ações
tomadas pela empresa para resolvê-lo de
forma correta e eficiente superam as crises
sem arranhar a sua imagem.



 Fato: em setembro de 1982 sete pessoas
morreram após tomar Tylenol. O
medicamento estava contaminado com
cianeto. Na ocasião, esse medicamento,
em forma de cápsulas e comprimidos,
representava 35% do mercado norte-
americano de analgésicos para adultos
vendidos em balcão. Quase
imediatamente o produto Tylenol passou,
de forma muito negativa, às principais
manchetes dos jornais e dos noticiários de
rádio e televisão. As vendas do remédio
caíram de 33 milhões de dólares para 4
milhões de dólares em menos de um mês.



O que a Johnson & Johnson fez : 

 Um sistema de comunicação foi montado para prestar informações a 
todos os públicos interessados. Foram transparentes.

 22 milhões de frascos foram retirados do mercado e destruídos, a um 
custo de R$ 100 milhões de dólares.

 Solicitou à população que o uso do Tylenol em versão cápsulas fosse 
imediatamente suspenso.

 A empresa recebeu 2.500 pedidos de informações da imprensa, o que 
resultou em 125 mil notícias em todo o mundo.

 A empresa propôs acordo com as famílias das vítimas.

 Deu subsídio aos hospitais nos casos de envenenamento.

 Ofereceu aos consumidores a opção de trocar o medicamento em 
cápsulas que tivessem em casa pela versão em tabletes, que não 
podia sofrer sabotagem.

 Ofereceu prêmio em dinheiro a quem pudesse dar informações sobre o 
adulterador.



Resultados:

 As explicações dadas pela empresa sobre o
ocorrido foram bem aceitas pela imprensa:
"Comprovando a confiança que a Johnson &
Johnson merecia, o setor de Relações Públicas
da empresa catalogou mais de 125 mil
recortes de jornais, com notícias sobre o caso
Tylenol, todos eles favoráveis"

 O eficiente trabalho de comunicação e
gerenciamento de crises serviu de modelo
para criação de programas de
gerenciamento de crises em empresas em
todo o mundo.



 Fato: Na manhã do dia 31 de outubro de

1996 uma pane elétrica derrubou um avião

Fokker-100 da TAM segundos depois de

decolar do aeroporto de Congonhas, em

São Paulo. A aeronave caiu a dois

quilômetros de distância da cabeceira da

pista, atingindo 20 casas. O acidente

resultou na morte de 99 pessoas, sendo 90

passageiros, sete tripulantes e duas pessoas

que estavam em terra.



O que a TAM fez:

 A empresa não parou de operar.

 Disponibilizou todas as linhas telefônicas da empresa, que geralmente 
recebiam reclamações e sugestões, para atender as famílias das 
vítimas.

 Alugou um hotel próximo ao aeroporto para acomodar as famílias das 
vítimas, que receberam também suporte emocional da companhia.

 Concedeu entrevista coletiva menos de 4 horas depois do acidente. 

 Apurou rapidamente as causas do acidente: o problema foi detectado 
uma semana depois e o resultado oficial  publicado um mês depois do 
acidente.

 A TAM não divulgou a lista com os nomes das vítimas, sem antes 
informar e confortar todos os familiares.

 Para conter os boatos, a empresa divulgou boletins oficiais a cada 12 
horas, mesmo que tivesse que repetir 100% o conteúdo do anterior.



Resultados:

 O marketing agressivo, que sempre vendeu

a imagem de bom moço do comandante

Rolim ajudou. As pessoas admiram a aura

de sucesso da empresa.
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