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Apresentação
A reputação tem sido uma característica de grande valor para

as organizações e instituições, isso porque visam preservar sua
imagem e qualquer crise que possa afetar negativamente a
empresa, manchando seu status diante a sociedade e mercado.

Por isso, este Manual de Crise desenvolvido por nossa empresa
Volkswagen tem como objetivo mitigar potenciais crises que
possam colocar a organização em risco reputacional ou financeiro,
e as estratégias a serem seguidas por cada comitê responsável,
em sua devida situação. 

O Manual apresentado é de tamanha importância, que auxiliará
os líderes e envolvidos, a gerirem as crises que venham a ocorrer,
prevenindo que qualquer situação seja agravada, colocando em
risco a imagem da Volks.

Este documento também é destinado a todos os interessados
no processo de Gestão de Crise da Volks, tomando como fonte de
informação, conhecimento e reconhecimento de nossa marca, que
preza pelo bom funcionamento de todas formas de atuação.



 Mapa Mental de Crise
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Ocorrência de Crise

Acionar Comitê
Responsável

Verificar Manual

Discutir com os
envolvidos

Elaborar
posicionamento

Definir estratégias
de comunicação

Acompanhar
desdobramentos



Instrumentos de Comunicação

em Momentos de Crise
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A disposição dos instrumentos de comunicação ficam a critério de decisão
do comitê responsável, e como opção para as estratégias definidas temos:

Releases E-mail Notas Oficiais

Intranet Site Mídias Sociais



 Potenciais Crises
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Polêmicas com funcionários podem
trazer alguns prejuízos para a empresa,
sobretudo quando se trata de questões
relacionadas a assédio moral, sexual, ou
quando fora da empresa o funcionário
comete alguma ação que a exponha, ou
que esteja relacionada a questões de
racismo, homofobia, dentre outras.

Polêmicas com funcionários 

Quem estará no comitê: 

• Gerente de recursos humanos
• Coordenador do setor
• Gestor de relacionamento
• Assessoria de Imprensa (caso necessário)
• Analista jurídico
• Departamento de comunicação
• Comitê de ética da empresa
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O passo a passo para gerir a crise:

Neste caso muito importante realizar um diagnóstico geral da situação, lembrando que
nós da Volkswagen prezamos pelo respeito para com nosso colaboradores e não
admitimos qualquer situação envolvendo preconceitos de gênero, etnia e religião:



● O primeiro passo: O RH da deverá conversar com os funcionário/ ou
funcionários envolvidos para o entendimento do ocorrido, em casos de
identificação de condutas de assédio moral, ou sexual, por exemplo é
importante que estejam envolvidos comitê de ética e setor jurídico, caso
isso chegue a imprensa antes de uma tomada de decisão da empresa de
forma interna, o ideal é que o setor jurídico se pronuncie, com nota, para
que a situação permaneça no âmbito do judiciário. 

● Se o ocorrido for algo externo a empresa, por exemplo, o funcionário
cometeu um ato de racismo e isso saiu na mídia, a empresa deve solicitar
imediatamente uma conversa com esse funcionário já com prévia das
providências que serão tomadas com relação ao seu caso após avaliação
da gravidade dos fatos e consequentemente, dispensar o funcionário.

● A Volkswagen neste caso deve se pronunciar com nota a imprensa com os
seguintes textos padrão:

1: A empresa Volkswagen não é condizente com nenhuma forma de discriminação ou
preconceito de cor e racismo, gênero, ou referente a orientação sexual, por isso
informamos que o funcionário (x, y, z) não faz mais parte da nossa equipe.

2: Diante das declarações apresentadas estamos apurando os fatos e todas as medidas
cabíveis com relação ao caso serão tomadas, considerando a lei e os direitos das partes
envolvidas no caso.

Polêmicas com funcionários 
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Os conflitos entre países podem acontecer devido a comentários de presidentes,
governadores e até mesmo diretores da empresa.
Com estes conflitos pode ser levado a diversas crises internas e externas dentro da
empresa, fazendo prejuízos financeiros ou de relacionamentos com fornecedores e
parceiros da marca.

Quem estará no comitê:

● Relações Públicas
● RH da empresa
● Presidente do País 
● Diretores De cada país
● Departamento Jurídicos

Conflitos Internacionais

     O que fazer e passo a passo para gerir a crise:

É preciso primeiramente entender onde está a falha de conflitos internacionais, entender
melhor qual foi a causa deste conflito se foi lançada palavras de afronte, racismo ou
palavras ofensivas a um certo país.

O departamento de comunicação juntamente com o RH da rede da empresa, iriam
realizar uma reunião para que realize uma melhor maneira de comunicação entre os países,
assim podendo tentar contornar a situação de constrangimento e que possa causar algum
dano econômico da empresa da sede do país.
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A Volkswagen é uma das maiores e mais
confiáveis empresas do mundo. Apesar de todos
os cuidados, pode acontecer de um lote ou XPTO
dar problema. Nesse caso….

Os modelos de automóveis Gol, Voyage e Fox
apresentaram problemas no motor, foram
identificados pelo menos 300 casos de falha. Esta
crise é de alta gravidade por colocar em risco a
integridade física dos usuários, e deve ser
resolvida com urgência. Esse problema pode
acontecer anualmente, mas a tendência é que
diminua e tem uma baixa probabilidade de
acontecer.

Quem estará no comitê:

• Relações Públicas
• Gerente de qualidade 
• Gerente de produção 
• Departamento Jurídico 

Defeito de Fábrica

     O que fazer e passo a passo para gerir a crise:

É preciso primeiramente entender onde está a
falha na produção que posteriormente resulta no
defeito do produto. O gerente de qualidade
juntamente com o gerente de produção, deve se
reunir e identificar a falha para desenvolver métodos
eficientes de vistoria e resolução do problema,
diminuindo assim a possibilidade de acontecer
novamente.

O Departamento jurídico juntamente ao Relações
Públicas irão se atentar às denúncias e reclamações
sobre o produto, e será transmitido uma nota da TV ,
Rádio e nas redes sociais alertando e convidando os
usuários a fazer o recall do automóvel. Assim, caso
algum problema seja identificado, será resolvido com
urgência.

"Volkswagen alerta os usuários que foram
identificadas falhas em motores 1.0 flexível EA-111.
Para sua segurança, se você utiliza o modelo Gol,
Voyage e Fox, vá agora em uma concessionária mais
próxima fazer recall"
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Nossa marca é referência no ramo devido seu alto número de vendas todos os
anos, porém alguns fatores como por exemplo a crise econômica que o nosso país
enfrenta nos últimos anos, podem levar a queda da demanda que se constituirá em
uma crise pois significa a diminuição das vendas da marca, esse tipo de crise gera o
efeito dominó, a empresa fica com suas fábricas paradas levando até mesmo a
demissão e consequentemente seus fornecedores além de terem os valores dos
materiais aumentados, trazendo mais um prejuízo financeiro para a Volkswagen,
também pode desencadear a necessidade de desligamentos para compensar a
diminuição de vendas. 

Comitê de gestão de crise: 
• Gestor financeiro 
• Setor de comunicação 
• Marketing
• Gerente de produção
• Gerente de vendas

Queda de Demanda 11



     O que fazer e passo a passo para gerir a crise:
 

Essa crise levando em consideração o tamanho
da empresa não tem um efeito imediato mas é
importante se atentar para criar estratégias que
diminuam e revertam o cenário.

     Finalizada a análise geral da crise é o momento de começar a agir:

1° diminuição de gastos (setor financeiro): fazer uma varredura pelos gastos mensais da
empresa e identificar quais podem ser reduzidos sem que cause um impacto maior, exemplo:
colocar os funcionários que estão a mais em home office ou férias para não terem gasto com
o vale transporte e vale refeição.

2° Acompanhamento do mercado (marketing): essa é uma crise que não tende a se
agravar portanto é importante acompanhar o mercado financeiro e nossos concorrentes para
identificarmos se a demanda aumentará ou se manterá está estável, além de identificar quais
as novas necessidades dos nossos clientes para podermos incorporar em nossos produtos e
torná-los mais atrativos. 

3° Focar na qualidade e imagem de renascimento (setor de comunicação): Essa etapa é
fundamental para sairmos da crise, precisam levar os funcionários a acreditarem que a
diminuição da demanda nos dá a oportunidade de desenvolver novos produtos sem a pressa
da produção frenética eles devem focar na qualidade de cada peça montada e cada carro
finalizado, além disso devem sempre passar a imagem de renascimento, ou seja, isso é
apenas uma fase e a empresa tem história o suficiente para conseguir de volta sua demanda).

Queda de Demanda

O primeiro passo é ser claro e
transparente com os colaboradores
sobre a situação e que serão feitos
estudos para reverterem, a demissão
será necessária somente em último
caso, esse esclarecimento será feito
através de reuniões separadas por
área com seus supervisores.

Após o alinhamento deverão
seguir para a análise numérica que
será feita pelo Marketing por meio de
pesquisa com o auxílio dos demais
setores.
(As perguntas que devem ser
respondidas nessa fase são: 
- Quantos % tivemos de diminuição
nas compras nos últimos 2 meses? 
- Em relação a produção diária essa
diminuição foi notada em quantos %? 
- Qual a oscilação de lucro dos
últimos 2 meses? )
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Incidente de segurança que expõe as informações
sensíveis de uma organização. Informações que
podem ser copiadas, transmitidas ou usadas sem uma
autorização. Hoje temos a LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados), onde temos uma lista de
restrições de dados que uma organização pode ter. A
Volkswagen teve vazamentos de dados recentemente
há 4 meses, tendo exposição de informações
sensíveis e furto de dados de mais de 3,3 milhões de
clientes, com isso, pensamos na ação abaixo para
essas situações diminuírem. 

Quem estará no comitê: 
• Jurídico
• Gerente
• Setor administrativo
• Setor social
• RP

Vazamento de Dados

     Passo a passo:

Essa crise, considerando o
tamanho da empresa, precisa ter
uma atenção e um olhar muito
delicado, pois envolve
informações sigilosas da empresa
e das pessoas no qual fazem
parte, seja funcionário ou cliente.

O que precisará ser feito:

1º Fazer levantamento de todos
os dados que já foram vazados
2º Realizar reunião com o comitê
para mostrar os apontamentos
encontrados
3º Começar a fazer pesquisas e
orçamentos de plataformas de
segurança de dados que
contenha informações sempre da
última pessoa que acessou, que
não dê para copiar, colar ou fazer
edições sem ser o administrador
da plataforma.
4º Limitar acesso, deixando só
quem realmente precisa.

13



APOIO: AGÊNCIA RP WORLD

MANUAL DE CRISE 2021


