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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Este Manual destina-se ao uso prático 
em situações que ameacem a imagem 
e a reputação do Sistema OCB, de 
qualquer uma das instituições que 
o integram e, claro, do movimento 
cooperativista brasileiro. 

Este documento reúne as orientações práticas 
que devem ser seguidas durante uma crise: qual é 
o papel de cada integrante do Sistema de Gestão 
de Crise, suas atribuições e responsabilidades; 
quais as primeiras medidas a serem tomadas, 
em que momento e de que forma; o passo-
a-passo para o atendimento à imprensa e 
o relacionamento com outros públicos de 
interesse, com modelos de comunicados; quais 
fluxos devem ser seguidos e quais ferramentas 
devem ser usadas em cada situação.

Assim, é importante ter em mãos um guia de gestão 
de crises para ser consultado a qualquer momento. 
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CRISE É QUALQUER EVENTO, 
INTERNO OU EXTERNO  

AO SISTEMA OCB, DE NATUREZA  
OPERACIONAL OU NÃO, 

QUE POSSA CAUSAR IMPACTO 
NEGATIVO À IMAGEM 

DA INSTITUIÇÃO,  
AOS INTEGRANTES DO SISTEMA E AO 

COOPERATIVISMO COMO UM TODO.

“
O QUE É CRISE?

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Como classificar uma crise?

Por sua natureza, uma crise pode ser:

• Silenciosa: Prenunciada por eventos que não 
são percebidos como parte de um padrão.

• De ebulição lenta: Precedidas de algum aviso 
antes que a situação cause danos reais; pode ser 
contida ou minimizada no início do processo.

• Repentina: Quando os danos já ocorreram;
pode se tornar mais grave quanto 
mais tardia for a resposta a ela.

Pela abrangência de seu impacto, 
pode ser classificada como:

• Local
• Regional
• Nacional
• Internacional

Exemplos
O quadro a seguir reúne exemplos 
de crise aqui classificadas segundo 
sua abrangência e gravidade: 

Gravidade 
Abrangência

Local Regional Nacional

Grau 1
(Leve)

Cooperativas 
sem registro

Fraudes em 
cooperativas

Falsas 
cooperativas

Grau 2
(Moderada)

Fraudes em 
cooperativas

Má conduta 
de gestores

Liquidação de 
cooperativas

Grau 3
(Grave)

Desvio de 
recursos de 

merenda escolar

Aduteração de leite

Liquidação de 
cooperativas

Paralisação dos 
caminhoneiros

12



Por sua intensidade, pode ser considerada:

• Leve - tem baixo ou nenhum impacto 
negativo junto a públicos externos, quase 
sempre pode ser resolvida internamente.

• Moderada – tem potencial de impacto 
negativo junto a públicos externos, 
exige atuação rápida da instituição para 
minimizar e/ou reverter danos.

• Grave - tem alto potencial de impacto 
negativo junto a públicos externos, requer 
grandes esforços e tempo para minimizar 
e/ou reverter danos; aqui se incluem 
as crises com repercussão na mídia 
nacional, denúncias contra dirigentes, 
episódios com vítimas, paralisações e 
cooperativas em processo de liquidação.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Suas premissas são:

• Rapidez na resposta.
• Transparência na informação aos públicos.
• Compromisso de líderes e gestores.
• Comunicação integrada e eficaz.
• Uso intensivo de tecnologia da informação. 
• Compartilhamento de melhores práticas.

É a equipe responsável por coordenar 
todas as atividades de comunicação e 
relacionamento durante uma crise, tanto 
com a imprensa quanto com os demais 
públicos estratégicos, internos e externos 
ao Sistema OCB. É sua responsabilidade 
adotar as medidas previstas no Plano de 
Comunicação de Crise e neste Manual, 
incluindo planejamento prévio e revisão 
dos processos depois da crise.

EQUIPE DE GESTÃO 
DE CRISES

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Atribuições e responsabilidades 
da equipe:

• Monitoramento e análise de publicações 
sobre o tema na imprensa e nas redes 
sociais, com elaboração de relatório 
diário a ser compartilhado com o 
Comitê de Gestão de Crises.

• Centralização do levantamento, 
organização, checagem, produção e 
divulgação, interna e externa, de todas 
as informações relativas ao ocorrido.

• Participação no Comitê de Gestão de Crises, 
sugerindo ações e estratégias e apoiando o líder 
do Comitê na definição de mensagens-chave, 
em coordenação com as áreas técnica e jurídica.

• Elaboração de mensagens-chave, 
notas, comunicados e respostas à 
imprensa e aos demais públicos, sob 
aprovação do líder do Comitê.
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• Atendimento à imprensa, centralizando 
e documentando o recebimento de 
demandas, assim como a resposta a elas, 
com base em mensagens e conteúdo 
definidos e aprovados previamente.

• Relacionamento com jornalistas e 
outros formadores de opinião, de modo 
a corrigir informações equivocadas e, 
ao mesmo tempo, colher informações 
sobre percepções e tendências a serem 
levadas ao Comitê de Gestão de Crises.

• Preparação e treinamento de porta-vozes para 
atendimento à imprensa e demais públicos.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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APRESENTAÇÃO

O Comitê de Gestão de Crises é acionado 
assim que detectado o início de uma crise.  

Para lidar com uma crise da melhor forma, 
é importante criar um Comitê formado por 
representante de diversas áreas. O Comitê de 
Gestão de Crises assumirá o gerenciamento 
da situação, determinando as ações de 
comunicação mais indicadas ao caso.

Em crises de âmbito nacional, deve ser instalado 
o Comitê Nacional de Gestão de Crises; nas 
crises locais/regionais, instala-se o Comitê 
Estadual de Gestão de Crises. O Comitê deve ser 
acionado localmente quando indícios de uma 
crise forem detectados por alguém da unidade 
estadual. E, nacionalmente, quando a crise tiver 
possibilidade de atingir todo o Sistema OCB. 

Ele é integrado, sempre que possível, por um 
número ímpar de integrantes, e sua composição 
dependerá da estrutura de pessoal disponível. 

Agilidade é essencial. Assim, o líder do Comitê 
de Crises deve ter poder de decisão imediata. 

Quem participa do Comitê?

O Comitê Nacional de Gestão de 
Crise deve ser integrado por:

• Representante da Presidência/
Superintendência do Sistema OCB.

• Representante da entidade envolvida 
(OCB, Sescoop ou CNCoop).

• Representantes das gerências de 

COMITÊ DE GESTÃO 
DE CRISES

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Comunicação e de Relações Institucionais.
• Representante da Assessoria Jurídica.
• Representante da área técnica afetada.

Podem complementar esta formação, em 
caso de necessidade e disponibilidade:

• Dirigente da unidade estadual afetada.
• Representante da comunicação estadual.
• Representante da área jurídica estadual.
• Representante da área técnica estadual.

Em sua formação mais ampla, o Comitê 
Estadual de Gestão de Crises é integrado por:

• Dirigente da unidade estadual.
• Representante da área estadual de 

Comunicação e Relações Institucionais.
• Representante da área jurídica estadual.
• Representante da área técnica estadual.
• Representante da comunicação ou dirigente da 

IMPORTANTE:

Em unidades estaduais onde não 
houver representantes de todas as 
áreas, o Comitê deve ser composto 
pelos dirigentes, gerentes e/ou 
colaboradores que desempenharem 
as funções listadas acima, ainda que 
todas elas estejam concentradas em 
uma única pessoa. Caberá, então, a esta 
pessoa desempenhar todas as funções 
também no Comitê de Gestão de Crises, 
recorrendo quando necessário ao apoio 
da Equipe de Crises da unidade nacional e 
ao Comitê Nacional de Gestão de Crises.
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cooperativa afetada, no caso de crise localizada.
Atribuições e responsabilidades 
do Comitê

• Promover reuniões diárias durante a crise.
• Nomear um líder para o Comitê.
• Atuar rapidamente para apurar todas 

as informações sobre a ocorrência.
• Analisar o problema em profundidade, com 

destaque para aspectos técnicos, jurídicos 
e de comunicação/relacionamento.

• Definir o posicionamento da organização 
e a estratégia a ser adotada.

• Definir o teor das mensagens-chave 
a serem trabalhadas pela Equipe de 
Comunicação de Crises e pelo porta-voz 
junto à imprensa e aos demais públicos.

• Controlar o fluxo de informações até 
que o problema seja solucionado.

• Garantir que todos os públicos 
recebam informações corretas.

• Analisar a cobertura da imprensa, o 
monitoramento de redes sociais e o feedback 
dos demais públicos, calibrando a estratégia 
e as mensagens quando necessário.

• Distribuir funções entre os seus integrantes.
• Escolher o porta-voz da organização durante 

a crise e também seu substituto.
• Elaborar e fornecer uma lista de contatos-

chave de emergência para serem localizados 
com rapidez, em qualquer lugar e horário.

• Indicar o melhor processo para avaliar 
a gravidade e o impacto da crise.

• Definir ações para manter a normalidade 
das atividades não afetadas.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Líder do Comitê

O Comitê é dirigido por um líder, geralmente 
o integrante que ocupa a mais alta posição 
hierárquica e tem a visão mais ampla do 
conjunto de questões abordadas. Durante a 
crise, ele conduz reuniões diárias, nas quais 
os demais integrantes compartilham todas as 
informações disponíveis, fazendo um relatório 
completo de suas áreas de atividade.

Atribuições e 
responsabilidades do líder

• Convocar reuniões.
• Coordenar os trabalhos.
• Distribuir tarefas.
• Tomar decisões.
• Unificar discursos em parceria 

com representantes da Equipe 
de Gestão de Crises.

• Selecionar e respaldar o porta-voz da 
crise (se necessário, um porta-voz 
diferente para cada público específico).

22



Porta-voz

O porta-voz da instituição durante uma 
crise pode ser o próprio líder do Comitê ou 
o integrante que for considerado pelo líder 
como o mais apto a comunicar-se com a 
imprensa e demais públicos sobre o tema.

O indicado deve dispor de tempo e recursos 
e ser treinado para exercer seu papel com 
desenvoltura e naturalidade. Sua função é estar 
no centro da administração da crise, por isso 
deve ter credibilidade e dispor de habilidade 
para lidar com diferentes públicos e situações.

Atribuições e responsabilidades 
do porta-voz

• Receber a informação mais recente e 
correta de cada integrante do Comitê.

• Trabalhar em conjunto com o Comitê 
e a Equipe de Gestão de Crises na 
redação das mensagens-chave.

• Conceder entrevistas, sob a coordenação e 
orientação da Equipe de Gestão de Crises.

• Divulgar a informação aprovada para os 
públicos de interesse do Sistema OCB, com 
a colaboração dos interlocutores designados 
para cada público, quando for o caso.

DIRIGENTES E GESTORES 
DEVEM SER PREVIAMENTE 

TREINADOS PARA LIDAR COM 
A MÍDIA E DEMAIS PÚBLICOS 

DE INTERESSE.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Dirigentes / Gestores

Os dirigentes e gestores da instituição devem 
atuar também, sob a orientação do Comitê, como 
interlocutores centrais da crise, dado seu poder 
de mobilização e influência junto aos públicos 
interno e externo. Sua credibilidade deve ser 
usada para endossar a defesa da instituição.

Assessoria Jurídica

Cabe ao representante da assessoria jurídica 
no Comitê analisar todos os aspectos legais 
do ocorrido, desenhar cenários, prever 
desdobramentos e implicações da crise no 
âmbito judicial, bem como no relacionamento 
da instituição com o Poder Judiciário.

Sua função no Comitê é auxiliar o líder em suas 
decisões e apoiar a Equipe de Gestão de Crises e 
o porta-voz na elaboração de mensagens-chave 
e comunicados, obedecendo aos limites legais 
e à estratégia estabelecida pelo Comitê.
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Área Técnica

O representante da área técnica é o responsável 
por informar e assessorar o Comitê sobre todos 
os aspectos técnicos específicos relativos à 
área afetada, analisando o ocorrido, projetando 
desdobramentos, esclarecendo dúvidas e 
auxiliando na busca de soluções para a crise.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Primeiras medidas

Informe imediatamente a Equipe de 
Gestão de Crises da unidade nacional.

Avalie níveis de intensidade e abrangência 
da crise e acione o Comitê de Gestão 
de Crises, nacional ou estadual.

Levante rapidamente todas as informações 
disponíveis sobre a ocorrência para municiar 
as primeiras decisões do Comitê.

Defina preliminarmente a estratégia de 
resposta e redija a mensagem-chave; 
se necessário, revise ambas quando 
de posse de mais informações.

Informe o público interno, os colaboradores 
e os cooperados envolvidos no episódio, 
alinhando-os em relação à mensagem-
chave e à estratégia de resposta à crise;

Redija, o mais rápido possível, uma nota, press 
release ou comunicado com as informações 
sobre o fato e as medidas adotadas.

Se a crise está restrita a um veículo ou rede 
social, envie inicialmente o comunicado 
somente ao veículo em questão, a fim de não 
contaminar os demais e disseminar a crise.

Se a informação sobre a ocorrência já está 
circulando de forma mais ampla, distribua o 
comunicado à imprensa e divulgue-o no site e 
nas redes sociais da instituição, priorizando o 
veículo ou a rede onde o problema começou.

DURANTE A CRISE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Monitore a imprensa e as redes sociais em 
tempo real desde o primeiro momento.

Crie um roteiro de atendimento telefônico, 
levando em conta os diferentes públicos 
que podem demandar a instituição.

Centralize na Equipe de Gestão de 
Crises o recebimento e atendimento 
às demandas de imprensa, anotando 
nome, veículo e contato do jornalista.

Defina um local para a realização de 
entrevistas, prevendo área de apoio a 
jornalistas com conexão à internet.

Pense como o jornalista: antecipe suas 
perguntas e prepare um roteiro de Perguntas 
& Respostas, submetendo-o à aprovação 
do líder do Comitê de Gestão de Crises.

Faça um media training relâmpago com os 
potenciais porta-vozes, tendo como base o  
roteiro de Perguntas e Respostas.

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS 
EM CURTO E MÉDIO PRAZOS?

QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS 
PELO OCORRIDO?

HOUVE OCORRÊNCIAS 
ANTERIORES?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO 
NA APURAÇÃO DO OCORRIDO?

QUAIS MEDIDAS 
JÁ FORAM TOMADAS? PODERIA 
TER SIDO EVITADO?

EXEMPLOS DE 
PERGUNTAS: 

O QUE 
ACONTECEU ?
POR QUE 

ACONTECEU
?

QUANDO 
ACONTECEU ?

8.

9.

10.

11.

12.
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Orientações para elaboração 
de notas e comunicados

Reconheça a crise, não a esconda e jamais 
divulgue informação incorreta.

• Emita um posicionamento claro, objetivo e 
com o menor tempo de resposta possível.

• Apresente justificativas e 
argumentos sobre o ocorrido.

• Destaque as medidas adotadas pela 
instituição para resolver o problema.

• Demonstre segurança e controle da situação.
• Afirme e reafirme a disponibilidade da 

instituição para esclarecer dúvidas e 
colaborar com possíveis investigações por 
parte de órgãos públicos, se houver.

• Durante os estágios iniciais de uma crise 
ou emergência, concentre-se em responder 
o “que”, “quando” e “onde”. Responda 
a “quem”, “por que” e “como” apenas 
se as investigações estiverem completas, 
se você tiver certeza da informação 
e autorização para divulgá-la.

Orientação para porta-voz no 
relacionamento com a imprensa

Atenda os jornalistas de forma 
tranquila e respeitosa, mesmo diante 
de perguntas desagradáveis.

• Seja sério, mas não arrogante; firme sem 
ser rude; simpático, mas não bajulador.

• Evite entrar em polêmica e não discuta com o 
jornalista para não comprometer a entrevista. 

• Seja objetivo: respostas curtas são mais 
eficazes e evitam desdobramentos 
que você não pode controlar.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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O QUE FAZER 
DURANTE UMA CRISE 
DE IMAGEM 
E REPUTAÇÃO?

Convoque 
o Comitê 
de Gestão 
de Crises

1.
Informe a 
Equipe de 
Gestão de 
Crises da 
unidade 
nacional

2.
Levante 
rapidamente 
todas 
informações 
disponíveis 
sobre a 
ocorrência

3.
Defina a 
estratégia 
de resposta 

4.

Redija a 
mensagem-chave

5.
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Distribua o comunicado 
à imprensa ou principal 
veículo interessado e 
divulgue-o no site e nas 
redes sociais, priorizando 
o veículo ou a rede onde 
o problema começou

6.

Faça um 
media training 
relâmpago 
com os 
potenciais 
porta-vozes

7.

Monitore a 
imprensa 
e as redes 
sociais 

9.

Atenda a 
todas as 
demandas 
de imprensa 
sobre a 
ocorrência 

8.

31
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• Evite termos técnicos: sua resposta deverá 
ser compreendida por pessoas com muita 
ou pouca informação sobre o assunto.

• Prepare-se para a entrevista: conheça 
o roteiro de Perguntas & Respostas, a 
mensagem-chave e tenha em mãos dados 
e documentos que possa consultar.

• Se não entendeu a pergunta, 
peça que ela seja refeita.

• Evite expressões como “nada a 
declarar”: é dever da instituição 
posicionar-se em situações de crise.

• Sempre que possível conceda a entrevista 
em local tranquilo e confortável para todos.

• Não entregue ao jornalista documentos 
confidenciais.

• Mostre empatia pelas pessoas afetadas direta 
ou indiretamente pela crise (a preocupação 
com as pessoas vem em primeiro lugar).

Outras medidas importantes

Prepare-se para atender às demandas 
de imprensa com agilidade e precisão, 
considerando prazos solicitados e horários 
de fechamento de diferentes veículos.

• Prepare material de divulgação e 
material de apoio para a imprensa.

• Disponibilize canais de comunicação em tempo 
real (exemplos: hotsite sobre a crise; linha 
direta com a Equipe de Gestão de Crises; link 
no site da instituição para acesso direto aos 
comunicados; postagens em horários fixos nas 
redes sociais com informações sobre a crise).

• Emita pelo menos uma nota ou um comunicado 
diário à imprensa enquanto durar a crise.

• Defina estratégias de divulgação para cada tipo 
de veículo (jornais, rádios, TVs, redes sociais), 
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discriminando com que frequência e em que 
linguagem e formato a mensagem-chave deve 
ser comunicada para/em cada um deles.

• A partir da mensagem-chave e da 
nota oficial, prepare, se necessário, 
comunicados específicos para cada 
público de relacionamento.

• Se o incidente incluir vítimas ou afetar 
diretamente um conjunto de pessoas, designe 
um porta-voz para dialogar com os afetados, 
ouvir, encaminhar e atender a suas demandas.

• Mantenha a normalidade da rotina de trabalho 
em todas as áreas não afetadas pela crise.

O QUE NÃO FAZER 
EM HIPÓTESE 

ALGUMA

• Adotar atitude hostil no 
contato com a imprensa.

• Especular sobre os acontecimentos, 
mentir, divulgar informações que 
não estejam checadas e aprovadas 
pelo Comitê de Gestão de Crises.

• Esconder notícias negativas - elas 
serão de conhecimento público 
mais cedo ou mais tarde.

• Privilegiar um veículo em 
detrimento de outro.

• Dar entrevistas em off.
• Comentar a crise com 

amigos e parentes.
• Esquecer de se comunicar com 

algum público estratégico.
• Usar as redes sociais de 

forma indiscriminada.

Manual de Gestão de Crises de Imagem
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Apoio externo

Avalie a pertinência de convocar ajuda externa: 
especialistas e líderes de organizações 
parceiras, com as quais a instituição mantém 
bom relacionamento, podem ser convidados 
a emitir pareceres, dar entrevistas e oferecer 
respaldo durante a crise. Isso pode ser feito 
também por meio de artigos, notas oficiais e 
declarações em redes sociais, por exemplo.

Como comunicar-se com os 
públicos estratégicos?

Estabeleça prioridades e defina estratégias

• Nenhum público deve ser negligenciado, mas 
a comunicação da mensagem-chave deve 
começar pelos públicos mais estratégicos:

1. Interno (unidades estaduais, conselheiros e 
dirigentes do Sistema OCB, funcionários),

2.  Clientes (cooperativas, cooperados 
e funcionários de cooperativas) e,

3. Poder Público (autoridades 
locais, estaduais e federais que 
atuem na área afetada).

• Module a mensagem-chave definida pelo 
Comitê para cada tipo de público.

• Avalie qual a melhor ferramenta e o melhor 
formato de comunicação para cada público, 
designando um porta-voz para fazê-lo 
pessoalmente em casos mais sensíveis, como 
autoridades e parceiros estratégicos.

• Monitore as manifestações na mídia e 
nas redes sociais para ter um feedback e 
calibrar a estratégia e os comunicados.

Ferramentas e formatos 
de comunicação

Defina as ferramentas e os formatos de 
comunicação de acordo com cada tipo de público
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Público interno:

• Intranet.
• E-mail.
• Reuniões.
• Aplicativos de mensagens (WhatsApp é um 

exemplo, mas com cuidado e moderação).
• Newsletters.
• Veículos de comunicação do Sistema OCB.

Demais públicos estratégicos

• Telefone (as ligações devem ser feitas por 
dirigentes e gestores que tenham o mesmo 
nível hierárquico dos interlocutores; em casos 
de autoridades, sempre pela alta direção).

• Reuniões.
• Redes sociais.
• Notas oficiais.
• Ouvidoria, Fale Conosco, SAC .
• Rádios comunitárias .
• Cartas do Presidente.
• Newsletters.

Uso das redes sociais durante 
o gerenciamento de crise

Há duas situações a serem consideradas no uso 
das redes sociais em gerenciamento de crises:

• A primeira e mais delicada é quando a crise 
se origina em uma rede social. Neste caso, a 
resposta à crise deve começar exatamente pela 
rede onde ela se originou, e inicialmente, deve 
restringir-se a ela, a menos que o problema 
tenha se espalhado para outras mídias.

• O segundo cenário é de uma crise originada 
em outro tipo de veículo de comunicação, 
mas cuja resposta deve levar em conta, 
também, o uso das redes sociais.
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Em ambos os casos, é imprescindível 
manter – antes, durante e depois da crise – o 
monitoramento das redes em tempo real, além 
de um profissional previamente treinado para 
avaliar, moderar e responder os comentários de 
forma perfeitamente alinhada à instituição.

Deve-se produzir relatórios diários sobre 
publicações e comentários, que podem 
antecipar desdobramentos positivos 
ou negativos ou até novas crises.

Também pode ser criado um sistema de 
alerta (por exemplo, via grupo de Whatsapp) 
caso algum comentário ou publicação seja 
suficientemente importante para chegar 
ao conhecimento imediato do Comitê.

É IMPORTANTE QUE 
ESSAS MENSAGENS 
FIQUEM RESTRITAS 
A ESTE GRUPO E NÃO 
SE PROPAGUEM PARA 
OUTRAS PESSOAS.

Veja algumas possibilidades de uso das redes 
sociais e do ambiente online durante uma crise.

A escolha de quais e como usar deve ser feita de 
acordo com a dimensão e as características de cada 
crise, a critério da Equipe de Gestão de Crises.
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Hotsite

Se a crise tiver abrangência nacional, deve-se criar 
um hotsite no portal da instituição onde estará 
reunido todo o conteúdo informativo aprovado pelo 
Comitê de Gestão de Crises. Pode-se considerar 
restringir o acesso a alguns materiais apenas a 
jornalistas/cooperativas cadastrados, e o mesmo 
pode ser desativado quando já não for necessário.

Na página inicial do portal, assim como nas páginas 
das entidades do Sistema, deve ser colocado com 
destaque um ícone para acesso ao hotsite, no 
qual também serão disponibilizados links para os 
canais e perfis do Sistema OCB nas redes sociais.

Se a crise puder ser contida brevemente, ou se 
não apresentar risco de contaminação nacional, 
não se recomenda a criação de hotsite. Em 
crises locais, não é indicada a sua criação. 

Facebook

Deve-se divulgar no perfil da instituição pelo 
menos uma publicação diária com as informações 
oficiais sempre remetendo ao portal ou hotsite. Se 
necessário, impulsionar publicações em momentos 
chave. Moderadores previamente treinados, 
além de monitorar e responder os comentários 
com base nas mensagens-chave, devem avaliar 
a conveniência de excluir comentários de alto 
impacto negativo para a instituição, caso os 
mesmos não respeitem itens previstos na Política 
de Uso da página. Manter um monitoramento 
permanente e sistema de alerta é fundamental.

Manual de Gestão de Crises de Imagem

37



Twitter

Pode funcionar como uma central de distribuição 
de informações em tempo real, divulgando 
todas as informações consideradas estratégicas, 
como notas, medidas adotadas, fatos e dados, 
com links para as demais plataformas e para 
o hotsite. Monitorar e moderar comentários, 
com relatórios diários e sistema de alerta.

Instagram

Funciona como uma vitrine para manter em alta 
a imagem institucional do Sistema OCB e do 
movimento cooperativista, inclusive durante 
uma crise. Portanto, nesta rede as publicações 
devem seguir o fluxo institucional, sem fazer 
qualquer referência à crise. Sua função é 
manter o lastro da imagem. Monitorar e moderar 
comentários, se for o caso, com relatórios e 
sistema de alerta. Se surgir qualquer referência 
à crise nos comentários, deve-se mantê-la sob 
controle de forma restrita, se possível levando 
o assunto para o ambiente privado (direct).

YouTube

Deve ser mantido nesta rede o conteúdo 
institucional, abrindo exceções nos seguintes casos:

• Para divulgar eventuais pronunciamentos 
ou mensagens em vídeo do porta-voz 
do Sistema OCB em relação à crise.

• Para transmitir, se possível ao vivo, 
entrevistas coletivas sobre a crise.

• Em ambos os casos, avaliar a conveniência 
de levar a resposta à crise a esta plataforma.
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LinkedIn

Não é recomendado lidar com temas críticos 
nesta rede, de perfil institucional e corporativo. 
Assim como o Instagram, o LinkedIn deve 
manter as publicações institucionais que 
funcionam como lastro de imagem para o 
Sistema OCB e o movimento cooperativista.

Aplicativos de mensagens

WhatsApp, Messenger, Telegram e outros 
aplicativos de mensagens instantâneas podem 
e devem ser usados em gerenciamento de crise, 
porém com critério e tomando-se alguns cuidados.

Na comunicação entre os dirigentes, gestores 
e colaboradores envolvidos na gestão da crise 
(integrantes do Comitê e da Equipe de Gestão 
de C rises, por exemplo), são fundamentais 
para agilizar a troca de informações, as 
tomadas de decisão e sua execução.

Na comunicação com públicos externos, no 
entanto, é recomendável restringir seu uso à 
divulgação de notas, comunicados e outras 
informações oficiais de conhecimento público, 
todos devidamente aprovados pelo Comitê 
de Gestão de Crises, sob risco de perder o 
controle de informações estratégicas.

CUIDADO PARA NÃO 
AJUDAR A CRISE A 

SE ALASTRAR!
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Como lidar com fake news 
(notícias falsas) nas redes

• Primeiro passo: leia com calma e analise a 
informação para verificar sua veracidade.

• Desconfie se a notícia tiver muitas opiniões, 
títulos sensacionalistas e dados sem fontes.

• Acione o Comitê de Gestão de Crises.
• Analise a repercussão da notícia falsa e 

informe o Comitê: Está tendo aderência? 
Ou sua repercussão é limitada?

• Em caso de grande aderência, a resposta 
da instituição definida pelo Comitê deve 
ser publicada e impulsionada nos canais 
em que a notícia estiver repercutindo.

• Caso a repercussão seja limitada, ou localizada, 
em alguns grupos: 

1. Atue inicialmente junto ao público interno: 
dirigentes e gestores devem receber o 
comunicado e ser orientados a esclarecer 
funcionários e cooperados. Feito isso, 
informar demais públicos que vierem 
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questionar o Sistema OCB sobre o tema.
2. Nas redes sociais, fazer o SEO de combinações 

de palavras no Google de maneira a exibir o 
comunicado da instituição como primeiro 
resultado de busca sobre a notícia.

3. Sugere-se ainda entrar em contato inbox com 
as pessoas que estão replicando a notícia falsa 
e mantêm perfil aberto nas redes para explicar, 
em tom amigável e didático, que se trata de fake 
news e pedir que retirem o post do ar. 

• Monitore a imprensa e envie comunicado 
imediatamente após a publicação 
de matéria sobre o fato, solicitando 
urgência na correção da informação.
Produzir, além do comunicado, um alerta 
de WhatsApp oficial que possa ser enviado 
a grupos selecionados, dentro e fora da 
instituição. 
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Prevenção é a palavra-chave em 
gerenciamentode crises. Lembramos aqui 
alguns dos passos a serem seguidos antes 
que uma situação crítica se instalar:

• Realizar um mapeamento de riscos  
e vulnerabilidades.

• Criar um Comitê de Gestão de Crises.
• Elaborar um banco de dados com exemplos 

de crises já enfrentadas: o que ocorreu, como 
foi resolvido, resultados e consequências na 
reputação institucional (as lições aprendidas 
devem ser compreendidas por toda a equipe.

• Preparar e atualizar permanentemente 
um mailing de jornalistas, especialistas 
e demais públicos de relacionamento

• Treinar os potenciais porta-vozes e 
a Equipe de Gestão de Crises.

• Manter diálogo permanente com públicos 
 estratégicos.

PRÉ-CRISE
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A etapa seguinte à solução de uma 
crise é aprender com ela. Deixamos 
aqui alguns exemplos de ações pós-
crise para proteger o Sistema OCB 
e o movimento cooperativista:

• Avaliar a crise, identificando suas causas 
e possíveis padrões, para antecipar-
se a possíveis reincidências.

• Avaliar erros e acertos na condução da 
resposta à crise e documentar as lições 
aprendidas, para futura revisão do 
plano e manual de gestão de crises.

• Realizar uma pesquisa com os públicos 
prioritários para medir o impacto da crise.

• Elaborar uma compilação das perguntas 
feitas pelos profissionais de imprensa.

• Redigir um relatório sobre as ações das 
assessorias de imprensa durante a crise.

• Analisar a exposição da instituição na mídia e 
nas redes sociais, produzindo relatórios a partir 
do monitoramento realizado durante a crise.

• Elaborar e executar um plano de comunicação 
pós-crise, englobando a imprensa, redes 
sociais e públicos mais afetados.

PÓS-CRISE
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Sistema de Comunicação de Crise

Unidade Nacional
WhatsApp Sistema OCB
(61) 99223-3658

Gerência de Relações Institucionais
(61) 3217-2140

Gerência de Comunicação
(61) 3217-2138

Email
comunicacao@ocb.coop.br

CONTATOS
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Unidades Estaduais 

Acre
Comunicação - AC
(68) 3224-9151
sescoop.ac@globo.com

Alagoas
Comunicação - AL
(82) 98162-4465
comunicacao.ocb.secoop.al@gmail.com

Amazonas
Comunicação - AM
(92) 3631-8741
secretariaam@ocbam.coop.br

Amapá
Comunicação - AP
(96) 99162-6429
areafim@sescoop-ap.coop.br

Bahia
Comunicação - BA
(71) 3421-5814
analistacomunicacao_ba@oceb.coop.br

Ceará
Comunicação - CE
(85) 3535-3661/(85) 3535-3662
tarcisiovalematos@hotmail.com
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Distrito Federal
Comunicação - DF
(61) 3031-7009 
comunicacao@sescoopdf.coop.br

Relações Institucionais - DF
(61) 3245-3121
leorodriguesferreira@gmail.com

Espírito Santo
Comunicação - ES
(27) 2125-3205/(27) 99909-4929
thiago.nascimento@ocbes.coop.br

Relações Institucionais - ES
(27) 2125-3202
david.ribeiro@ocbes.coop.br

Goiás
Comunicação - GO 
(62) 3240-8919
fabio.salazar@sescoopgo.coop.br

Maranhão 
(98) 3302-8414 / 3221-3292 
contato@sescoopma.coop.br
ocbmasomoscoop@gmail.com

Minas Gerais
Comunicação - MG
(31) 3025-7122
comunicacao@minasgerais.coop.br
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Mato Grosso do Sul
Comunicação - MS
(67) 3389-0209/(67) 9232-1868
comunicacao@ocbms.org.br

Mato Grosso
Comunicação - MT
(65) 3648-2405
noticias@ocbmt.coop.br

Pará
Comunicação - PA
(91) 98132-4500
isismargalho@gmail.com

Paraíba
Comunicação - PB
(83) 3221-6753
comunicacao@sescoop.coop.br

Pernambuco 
Comunicação - PE
(81) 3271-2672
vanessa.souza@pernambucocooperativo.coop.br

Relações Institucionais - PE
(81) 3032-8313 
dxpontes@hotmail.com

Piauí  
(86) 3225-3034/(86) 3225-4444/ 
(86) 8824-0774 
ocepi@sescoop-pi.coop.br

Manual de Gestão de Crises de Imagem

53



Paraná
Comunicação - PR
(41) 3200-1100/(41) 3200-1150
imprensa@ocepar.coop.br

Rio de Janeiro
Comunicação - RJ
(21) 2232-0133
brunooliveira@sescooprj.coop.br 

Relações Institucionais - RJ
(21) 2232-0133
juliodalmaso@sescooprj.coop.br

Rio Grande do Norte
Comunicação - RN
(84) 3605-2531/(84) 9114-5917 
comunicacao@sescooprn.org.br

Rio Grande do Sul
Comunicação - RS
(51) 3323-0049
junior@ocergs.coop.br

Rondônia
Comunicação - RO
(69) 9257-7172 comunicacao@sescoop-ro.org.br  

54



Roraima
Secretaria - RR 
(95) 3623-2912  sescooprr@yahoo.com.br  

Santa Catarina
Comunicação - SC
(48) 98814-9614 emanuelle@ocesc.coop.br

São Paulo
Comunicação - SP 
(11) 3146-6254 / (11) 99453-
9832 imprensa@ocesp.coop.br  

Sergipe
Secretaria - SE
(79) 3259-6434 / (79) 3259-2752
raquel.santos@sescoopse.coop.br   

Tocantins
Comunicação - TO 
(63) 3215 3291 capacitacao@ocbto.coop.br 
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