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MANUAL DE GESTAO DE CRISE E IMAGEM
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1. Introdução
A imagem corporativa é um dos ativos mais importantes no valor de uma organização. Os acontecimentos que podem
causar um enorme dano à reputação do Instituto podem surgir de uma lista de variáveis riscos.
Para atenuar os efeitos negativos desses eventos, a área de comunicação tem um papel fundamental no sentido de
assessorar a direção para o momento da crise, seja antes, no apontamento de possíveis crises, ou durante e após a crise.

Este Manual tem
por finalidade
auxiliar no gerenciamento de
possíveis crises

Este Manual tem por finalidade auxiliar no gerenciamento de possíveis crises, identificar situações que possam de
alguma maneira abalar ou danificar a confiança do público interno e externo em relação ao Sebrae Previdência. Quando
instaladas, as crises podem causar instabilidades, prejuízos e desequilíbrios diversos, ainda se levado em consideração que
o mercado previdenciário é um setor de riscos. Essa esfera está sujeita a oscilação de um catálogo abstruso, constituído por
fatores econômicos, políticos, atuariais, sociodemográficos, entre outros.
O envolvimento de todos os empregados da Entidade na manutenção e aprimoramento da imagem, reputação e
credibilidade da empresa é imprescindível, pois tais atributos, dentro do mercado previdenciário, são tão relevantes quanto
áreas de destaque, como investimentos e patrimônio.
Qualquer organização pode passar por uma crise. Partindo dessa certeza, a postura a ser adotada é a prevenção. Temas críticos e pontos de atenção devem ser conhecidos de forma detalhada pelas organizações. É necessário permanecer
atento, com capacidade de analisar cenários diversos para tomar as decisões necessárias, adotando iniciativas assertivas,
mobilizando e coordenando esforços para o alcance dos resultados desejados.
Com a rapidez das novas tecnologias, um simples incidente pode se converter em uma crise de dimensão maior. Entretanto, a mesma facilidade de comunicar um acontecimento negativo deve ser aproveitada para informar ao público sobre
o que está sendo realizado a favor da solução dos problemas.
Nunca é demais considerar que as melhores decisões são as que se tomam racionalmente, mesmo que em momentos
de crise seja difícil manter a calma.
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1.1 O que a área de Comunicação deve fazer?
Prover o Comitê de Crise de todas as informações relacionadas, apresentar sugestões e receber orientações;
Reunir toda a informação possível.
Evitar a ausência de informação comunicando o quanto antes.

Ainda que seja
trabalhada
a
Não apressar-se em comunicar pela pressão da imprensa ou outros grupos.
Determinar o formato da comunicação (notas de imprensa, carta, reuniões com representantes, rodas ou conferência prevenção, em
alguns casos a
de imprensa, etc.).
crise é inevitável
Estabelecer um mecanismo de monitoração imediata em todos os meios para comprovar o alcance da crise.
Determinar a sequência e a coerência da comunicação, no caso de que se trate de uma crise com extensão no tempo.
Aconselhar sobre a política da Entidade com relação a boatos e imprecisões difundidos pelos meios de comunicação.
Propor o plano de ação para o relançamento da imagem corporativa que contemple a todos os públicos.

1.2 O que a área de Comunicação não deve fazer?
Informar sem o prévio conhecimento e aprovação do Comitê de Crise.
Deixar que os membros do Comitê de Crise deem declarações públicas sem preparar previamente suas intervenções.
Comunicar somente aos meios “amigos”.
Omitir informação crucial.
Fazer reservas sobre dados fundamentais para minimizar o acontecimento.
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Falta de controle e arrogância no relacionamento externo.
Ser insensível às implicações emocionais dos afetados pelo acontecimento.
Não considerar todas as possíveis implicações do acontecimento.
Levar em consideração unicamente aos jornalistas na hora de comunicar.

2. Conceito
A crise é uma mudança brusca sobre algum aspecto. Toda vez que algo transcorre com normalidade e sem alterações,
fala-se de estabilidade. Já quando uma situação estável incorpora uma mudança significativa de índole negativa, costuma-se
dizer que há uma crise.

As crises posAs crises possuem características particulares dependendo do setor em que estão inseridas, contudo, sempre são
suem características particula- situações difíceis e decisivas.
res dependendo
Segmentam-se ainda com abrangência local, regional e corporativa, com ou sem agravante.
do setor em que São consideradas com agravantes quando possuem o envolvimento da imprensa, de autoridades, que envolvem vítimas e/
estão inseridas
ou perdas financeiras, entre outras.

3. Possíveis Causas
Ainda que seja trabalhada a prevenção, em alguns casos a crise é inevitável, sendo assim, não se pode deixá-la de
lado, é preciso administrar adequadamente a situação interna e externamente, principalmente garantindo que a situação
seja divulgada pela mídia de forma coerente, pois a imagem de uma empresa pode ser facilmente abalada.
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Quando a crise está estabelecida, o volume de trabalho e recursos para gerenciá-la será maior, por isso é necessário
estar preparado para a pior previsão possível em cada situação. Os motivos de uma crise dividem-se ainda em motivos internos e externos.

3.1 Políticos
Instabilidades políticas podem afetar direta ou indiretamente a direção dos Patrocinadores, o que eventualmente pode
expor o Sebrae Previdência a situações inesperadas.

3.2 Econômicos
Variações na economia podem influenciar diretamente a rentabilidade dos perfis de investimentos. A área de Investimentos do Sebrae Previdência precisa estar sempre atenta para identificar e sugerir soluções, caso ocorra alguma alteração
significativa que possa causar grandes impactos na rentabilidade, causando prejuízos ou inconfiabilidade na imagem da Entidade.

3.3 Socioculturais
Mudanças que afetam as condições e/ou as formas de vida da sociedade podem ocorrer por diversos motivos: Econômicos, políticos, fatores geográficos, religiosos, entre outros.
Essas mudanças alteram o comportamento, a forma de consumo e até mesmo os conceitos de educação financeira.
Nesse contexto, o Sebrae Previdência pode ser afetado, pois o perfil e comportamento dos Participantes pode mudar drasticamente. Nessas situações é necessário analisar de forma clara e objetiva qual a situação em que a cultura do país se encontra, e traçar um plano de metas e comunicação para se adequar ao momento, e/ou inferir os valores previdenciários no
público alvo.
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Quando a crise
está estabelecida, o volume de
trabalho e recursos para gerenciá-la será maior.

3.4 Mudança na Governança dos Patrocinadores

Um atendimento
mal interpretado
O Conselho Deliberativo do Sebrae Previdência é formado por indicação de representantes das Patrocinadoras e dos
ou despreparado Participantes do Plano SEBRAEPREV, o que influencia diretamente na governança da Entidade. Mudanças bruscas nessa gopode gerar crises vernança podem comprometer a estabilidade ou a imagem de confiabilidade da Entidade.
na imagem da
Empresa.

3.5 Descumprimento de leis e/ou normas

Estar em desacordo com leis e/ou normas pode causar sérios problemas ao funcionamento da Entidade e não só a
sua imagem. Nesses casos a prevenção está em primeiro lugar. É necessário que todos os empregados conheçam as normas
e leis que envolvem a Entidade e o sistema previdenciário.
Todos os processos da rotina da empresa devem estar em acordo e atualizados com leis e normas. Sendo assim, é indicado que todos acompanhem o calendário de obrigações da Abrapp, as normas – e uma possível – revisão do Estatuto da
empresa e/ou todo e qualquer assunto previsto por lei.
Caso ocorra algum desacordo com a legislação vigente, é necessário que a Diretoria Executiva e o setor envolvido estejam prontos para solucionar o ocorrido, juntamente com a consultoria jurídica do Sebrae Previdência.

3.6 Problemas referentes ao relacionamento com o Participante
Um atendimento mal interpretado ou despreparado pode gerar crises na imagem da Empresa. Um Participante insatisfeito pode gerar comentários negativos que comprometem a confiabilidade do Sebrae Previdência, ainda mais com o
advento das Mídias Sociais.
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4. Comitê de crise
A Norma Interna nº 3 - Comunicação Institucional estabelece que Dirigentes e o profissional de Comunicação devem
integrar e interagir na formação e atuação do Comitê de Crise. Nesse sentido, a área de Relacionamento deve fazer parte do
Comitê, além de empregados que atuam na área onde a crise está instalada.
A direção do Comitê deve ficar sob a responsabilidade de um profissional com autoridade e autonomia para tomar
decisões importantes, estabelecer prazos, delegar atribuições e garantir que as informações corretas cheguem ao público de
interesse.
É importante ressaltar que o Comitê deverá estar disponível 24h, e se reunir periodicamente para analisar medidas
preventivas e os focos de possíveis crises. Vale relembrar a necessidade de acompanhamento por parte da assessoria jurídica
no momento de crise.

4.1 Atuação do Comitê na crise
Identificar o Problema: É necessário que o Comitê atue de forma rápida para apurar e controlar as informações, tendo
em vista a compreensão do problema em sua plenitude;
Solução: O comitê é responsável por analisar a situação de crise e sugerir a solução mais adequada, que minimize os
prejuízos na imagem da Entidade.
Porta-voz: Essa responsabilidade é do Diretor-Presidente, e na sua ausência pelo seu substituto. Possuir uma única
pessoa que fale pela Entidade se faz indispensável para minimizar informações desencontradas, o que pode ocorrer se transmitidas por diferentes pessoas. É importante lembrar que o porta-voz deverá ser devidamente orientado e municiado de
informações para a situação.
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É
importante
ressaltar que o
Comitê deverá
estar disponível
24h, e se reunir
periodicamente.

Responsável pela Comunicação: Esse profissional auxilia diretamente o porta-voz junta à imprensa, bem como produz os
informativos e notícias que chegam ao conhecimento do grande público. É de responsabilidade desse profissional a definição
das mídias e estratégias mais adequadas para cada situação. Ainda é de responsabilidade desse profissional informar formalmente, por e-mial e telefone, a iminência de uma possível crise e das ações a serem tomadas.

Manter atualizado
os contatos com 5. Antes da crise
todos os PatrociA organização que se preocupa com a sua credibilidade deve aproveitar os momentos de calmaria para se planejar e
nadores, Partici- se preparar para possíveis crises.
pantes e veículos
de comunicação.
É preciso intensificar as ações de comunicação, com foco na preservação do bom relacionamento com os participantes
e patrocinadores.

Manter atualizado os contatos com todos os Patrocinadores, Participantes e veículos de comunicação.
Cada área do SEBRAE PREVIDÊNICA deve mapear e avaliar os seus processos, identificando os pontos que podem resultar
numa crise.

6. Durante a crise
É preciso que o Comitê de Crise, convoque as pessoas-chave para resolução das ações estipuladas.
Seja sempre transparente com a mídia e com os seus públicos, pois, administrar adequadamente a versão que será divulgada ajuda a diminuir os riscos à imagem da instituição. É fundamental colocar todos aqueles que trabalham na entidade
por dentro da real situação.  
Todos devem entender exatamente o que está acontecendo e ser instruídos a não dar declarações, principalmente à
imprensa, sobre os fatos.
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É muito importante que a produção não pare enquanto se gerencia uma crise, pois a normalidade traz estabilidade e segurança.
Ficar em silêncio pode gerar dúvidas e passar a imagem de que o problema foi esquecido, como sinal de descaso.
Sempre atualize os públicos sobre o andamento da situação. Se atitudes foram tomadas, quais os próximos passos.
Avaliar quais os melhores veículos e canais de comunicação para atuar. É preciso pensar como jornalista: o que eles
esperam saber, quais os pontos de maior curiosidade.

7. Depois da crise
Após a crise é necessário fazer um levantamento do que foi feito, compilar os resultados e convertê-los em ações que
resultem na melhoria dos setores onde a crise se instalou, e que previnam novas ocorrências. É essencial que o Comitê de
Crise do Sebrae Previdência, coordenado pelo Diretor-Presidente, documente todo o processo, desde a instalação do problema até a resolução. Esse documento ajuda a analisar se a situação e os interesses do Sebrae Previdência permanecem os
mesmos após a crise, e a definir novos parâmetros de acordo com o necessário.
Após o período crítico, e dependendo do seu nível de gravidade, é fundamental que seja realizada uma pesquisa de
satisfação junto aos Participantes do Plano SEBRAEPREV, Patrocinadores, colaboradores do Sistema SEBRAE e fornecedores
para avaliar quanto a imagem e reputação da Entidade foram afetadas com a situação e que providências devem ser tomadas
internamente à Entidade e junto à imprensa e os canais de comunicação necessários para minimizar os efeitos.

8. Do comitê de crise - Atribuições
Identificar o nível de gravidade da crise;
Requerer à Área de Comunicação e demais áreas as informações necessárias para superação da crise;
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Após a crise é
necessário fazer
um levantamento
do que foi feito,
compilar os resultados e convertê-los em ações.

Estar disponível durante 24 h por dia;
Acompanhar a evolução das medidas implementadas durante e após a crise;
Avaliar, pelos menos, semestralmente, possíveis riscos que possam impactar a imagem institucional.

9. Do comitê de crise - Composição
Membros da Diretoria Executiva;
Responsável pela Área de Comunicação;
Gerente de Relacionamento  com o Participante.
O referido Comitê será Coordenado pelo Diretor-Presidente e supervisionado pelo Presidente do Conselho Deliberativo. Onde,
quando necessário, avaliará as decisões tomadas para as situações de crise.

O referido Comitê
será Coordenado
pelo Diretor-Presidente e supervisionado pelo Presidente do Conselho
Deliberativo.
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