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Gerenciamento de Crises

Preservação e/ou recuperação da 

imagem de uma organização que     

esteja enfrentando dificuldades de 

qualquer ordem, perante a mídia, 

a opinião pública, clientes, 

fornecedores e colaboradores. 



Gerenciamento de Crises



A melhor maneira de gerenciar uma 

crise é evitar que ela aconteça! 

Ações preventivas são importantes para reduzir a 

ocorrência de crises ou atenuá-las quando forem inevitáveis.

Procedimento mais importante é 

avaliar processos internos, 

qualidade dos produtos/serviços, 

atendimento ao público, respostas 

aos consumidores/clientes 

e fatores de risco.

Ou seja, prevenir crises é uma 

responsabilidade de toda a 

organização, principalmente 

do corpo diretivo e gerencial, 

em sintonia com a área de 

comunicação.



Prevenção também exige, por parte da área de comunicação, avaliar 

diariamente o clipping da organização e do setor. Esta análise pode indicar a 

iminência de problemas.

É fundamental, ainda, avaliação dos cenários políticos municipais, estaduais e 

nacionais. Tal procedimento é ainda mais decisivo em anos eleitorais, como 

2016, em especial por parte de instituições privadas que prestam serviços 

públicos em áreas sensíveis, como saúde e educação.

É grande o risco de que partidos oposicionistas procurem atacar os serviços 

para atingir a imagem dos contratantes.

A melhor maneira de gerenciar uma 

crise é evitar que ela aconteça! 
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O gerenciamento de crise implica:

Defender o benefício da dúvida.

Defender o direito da organização acusada de expor sua versão dos fatos.

Defender o direito de esclarecimento e explicações, ou seja, o restabelecimento 

da verdade. 

Assunção dos erros e formulação de argumentos lógicos de explicação.

Quando for o caso, pedido público de desculpas.

Exteriorização de todo esse conteúdo, para a sociedade, por meio da mídia, e o 

público interno da organização (via news letter, intranet ou comunicado específico). 



Agilidade e clareza são fundamentais

Desencadeada uma crise, seja qual for o motivo, a área de comunicação precisa ser 

ágil nas ações, ter muita clareza e objetividade.

Se for procurada antes da veiculação da matéria negativa, deve buscar argumentos 

concretos que tirem o sentido da pauta e possam derrubá-la. 

Se esta primeira opção for impossível, deve ser preparada resposta/explicação clara 

e objetiva, de modo que a veiculação seja simultânea à da denúncia.

Caso o meio de comunicação veicule notícia/denúncia sem consultar a organização 

atacada, é preciso responder de imediato, buscando restabelecer a verdade, ou 

esclarecer devidamente os fatos ou, se for o caso, relatar que o problema gerador da 

crise já foi solucionado.



Treinamento de porta-vozes

O gerenciamento de crises deve ser sustentado 

pela elaboração de notas oficiais e negociação 

permanente com os jornalistas. Isso é 

importante para preservar dirigentes e 

executivos. Porém, quando for indispensável a 

concessão de entrevistas, é preciso que a área 

de comunicação treine porta-vozes. 

O mais eficaz é uma sessão simulada de 

perguntas, com todos os questionamentos que 

a imprensa faria e análise crítica das respostas. 



Responsabilidade da comunicação

Por isso, os dirigentes e funcionários devem ser 

orientados a direcionar à assessoria de 

imprensa/comunicação as demandas externas,  

sem fornecer informações prévias. Profissionais de 

comunicação devem centralizar todas as ações no  

gerenciamento de crises com a imprensa.

Há repórteres que costumam evitar a área de 

comunicação, na expectativa de obter 

informações privilegiadas. 

Com esse propósito, tentam falar diretamente 

com os colaboradores da organização. 



Política de Comunicação

Para evitar riscos de divulgação equivocada de informações que possam
agravar ou provocar uma crise, é necessário que todos os funcionários
que tenham mais contato com o público estejam conscientes de que a
organização conta com uma política para o relacionamento com a mídia.

Tal consciência reduzirá o risco de que forneçam informações para
repórteres ou outras pessoas não identificadas.

Todos devem conhecer a política de comunicação.



Dentre todos os serviços prestados à 

população, o mais sensível é o da saúde. 

Afinal, quem procura uma UBS, 

pronto-socorro ou hospital, assim 

como seus familiares e acompanhantes, 

está fragilizado emocionalmente.

Ou seja: há predisposição a reclamações e 

implicância com o atendimento, mesmo 

quando este é adequado.

Saúde, uma área crítica



Quanto mais grave é o quadro clínico do 

paciente, mais alta é a probabilidade de 

ele e/ou seus acompanhantes 

reclamarem da instituição.

A maioria dessas pessoas não recorre à 

imprensa, mas, na soma de todas as 

ocorrências no País, são numerosas as 

reclamações, procedentes ou 

improcedentes, que chegam à mídia e 

se transformam em notícia.

Saúde, uma área crítica



Reclamações de pacientes.

Ataques da oposição ao partido que está no governo contratante dos serviços. 

Usa-se, assim, a instituição privada prestadora do serviço para se atingir um 

adversário. Tal situação é mais aguda em anos eleitorais.

Relacionamento com os colaboradores, em especial quando há atrasos nos 

repasses do órgão público contratante, dificultando o pagamento dos salários.

Situações que geram críticas



Estratégias da assessoria de imprensa 

É preciso considerar que grande parte das informações negativas que chegam à mídia 

não se refere à verdade. No mais das vezes, trata-se de reclamação improcedente, 

sem qualquer culpa da Pró-Saúde. 

Apesar disso, a mídia acaba abordando o tema, exigindo que a área de assessoria de 

imprensa interceda, produzindo conteúdos para restabelecer a verdade.

Na maioria das vezes, tem sido possível veicular tais esclarecimentos em tempo real, 

junto com a denúncia. Isso oferece ao leitor, ao ouvinte ou ao telespectador, a 

oportunidade de entender o fato e não ficar apenas com a versão do acusador.



Agilidade da assessoria de imprensa é importante para equilibrar o 

juízo de valores da opinião pública.

Muitas vezes, também, a assessoria consegue negociar com os 

jornalistas e seus veículos, mostrando a improcedência do assunto, 

evitando que a matéria seja publicada em mídia impressa ou vá ao 

ar em rádio e TV.

Estratégias da assessoria de imprensa 



Análise realista dos conteúdos

Ao se ler diariamente o clipping das matérias veiculadas nas mídias de localidades

nas quais a Pró-Saúde está presente, pode haver a impressão de que são muitas

citações negativas.

Porém, é preciso analisar isso com tranquilidade e a consciência de que, na maioria

dos casos, as denúncias são improcedentes e que,

em praticamente cem por cento, há respostas

e esclarecimentos por parte da Pró-Saúde.

Isso reduz muito o impacto negativo

das informações.



Respostas e esclarecimentos claros, objetivos, bem fundamentados e 

transparentes sensibilizam os leitores, ouvintes e telespectadores e os 

levam a ponderar sobre as ocorrências. 

Percebem, assim, quando há distorções, oportunismo e acusações infundadas 

contra uma instituição que presta um grande serviço à sociedade.

Desse modo, a imagem é preservada. 

Respostas claras têm credibilidade



Ponderação e discernimento  

A área de comunicação da Pró-Saúde 

e nossa agência estão 

permanentemente atentas e 

vigilantes para defender a boa 

imagem da instituição. Sabemos que 

ela merece ter excelente reputação, à 

altura de seu empenho de fazer o 

melhor, com o espírito humanitário 

inerente à Fé Cristã.  



Procedimentos no atendimento a jornalistas

Identificar: sempre solicitar que o interlocutor identifique-se, com nome e empresa para a qual trabalha.

Direcionar: nos casos em que o interlocutor identificar-se como jornalista, repórter ou disser que está a 

serviço de algum veículo de comunicação, solicitar que entre em contato com a área de comunicação. Caso 

haja dúvidas sobre a identidade do interlocutor, recomendamos anotar os contatos dele e encaminhá-los 

aos profissionais do setor, que entrará em contato com o solicitante para identificação da demanda.

Desconfiar: caso o interlocutor requisite qualquer informação que não seja o contato da área de 

comunicação/imprensa, o funcionário deve dizer que não está autorizado a fornecê-la. Isto, inclusive, para 

perguntas do tipo “quem é o executivo/médico responsável por determinado serviço?”; “quem é o 

presidente?”; “qual é o nome da secretária do presidente?”; “quantos funcionários atuam na 

organização?”...  

Muitas vezes, uma informação aparentemente irrelevante 

pode ser usada pelo repórter de maneira inapropriada.



Análise da relevância e tendências

dos veículos e jornalistas solicitantes

Abrangência – levantar tiragem (mídias impressas) e a audiência (rádios, TVs, sites e blogs); 

verificar as cidades, estados e regiões cobertos pelo veículo; e identificar o perfil do público.

Viés político-ideológico – levantar, se possível, quem são os proprietários do veículo e com 

quais interesses estão vinculados politicamente; analisar o conteúdo para identificar possíveis 

abordagens para o assunto em pauta.

Perfil do repórter – a partir do nome e sobrenome, checar o histórico do jornalista, suas áreas 

de interesse e que tipo de tratamento costuma dar ao tema da pauta em questão. Identificar, se 

possível, se o assunto em apuração esgota-se em si mesmo ou se o objetivo do repórter é 

levantar informações para outra pauta.

Essas informações são muito úteis para formular estratégias 

preventivas ou reativas de gerenciamento de crises



Manual de crise

É importante a elaboração de um 

manual de crise, com todas as normas e 

procedimentos preventivos, proativos e 

reativos. 

Regras, ações e estratégias previamente 

estabelecidas e conhecidas por todos 

contribuem para a eficácia no 

enfrentamento de situações especiais. 



O gerenciamento de crises pautado por 

técnicas eficientes, transparência e 

clareza garante a boa imagem institucional!



Obrigado!
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