
Prepare um porta-voz para a sua empresa  

Todos sabem que as "más notícias" para uma empresa ou um setor podem ser muito "boas" para 
a mídia ao se transformarem em manchetes de jornais ou capas de revistas. É por isso que tantas 
vezes ouvimos dizer que a ausência de notícias equivale a boas notícias. No news, good news, 
reza o conhecido ditado anglo-saxão. Para muitos empresários, é melhor não estar nos jornais.  

Entre os temas que mais interessam ao público estão as guerras, as tragédias, os problemas e 
acidentes, conflitos, escândalos que envolvam figuras públicas, o incomum, o desagradável e o 
desconhecido. Se a notícia é ruim, torna-se muito mais interessante. Se um furacão estiver se 
aproximando de uma ilha do Caribe, por exemplo, e todas as pessoas tiverem de sair da área que 
será atingida, o público estará atento, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Se 
muitas estradas forem interditadas por inundações, estamos atentos às declarações das 
autoridades. Os centros de controle de emergências têm grande experiência e preparo para 
situações de crise como essas. Mas, nesses momentos, o que o público quer é ouvir a autoridade 
ao vivo e em cores.  

O dicionário Aurélio define o porta-voz como "pessoa que fala, não raro oficialmente, em nome de 
outrem" de lingua inglesa. Os meios de comunicação se referem ao porta-voz como o 
spokesperson.  

Acredito que poucos mandatários ou executivos gostem de aparecer na televisão, principalmente 
em um cenário de problemas. O temor aumenta muito quando as coisas não vão bem. Cada 
palavra e cada gesto são observados por muita gente. Pode reinar a calma, porque a situação 
parece sob controle, ou a preocupação, quando parece que a empresa atingida não sabe o que 
fazer ou não tomou as medidas de emergência previstas.  

PRATICAR É FUNDAMENTAL  

Um velho lema das relações públicas é "Faça a coisa certa e divulgue". Nas crises, o lema poderia 
ser: "Domine a situação e tire proveito". Pode parecer um pouco forte tirar proveito de um 
acidente que envolva pessoas. Nesse caso, é possível aplicar o princípio de humanidade acima de 
tudo, porque são mais relevantes as perdas humanas que as materiais. É preciso administrar o 
ocorrido e minimizar o impacto.  

Enquanto os bombeiros e ambulâncias chegam, nosso porta-voz tem de conhecer a resposta às 
típicas perguntas das autoridades, dos jornalistas e dos vizinhos. Ele deve saber responder às 
clássicas perguntas: o que aconteceu? Como? Onde? Por quê? Quando? Quantas pessoas foram 
afetadas? Já tinha acontecido algo parecido antes?  

Todo porta-voz tem direito a decidir o que vai comunicar e pensar sobre as mensagens que 
transmitirá à opinião pública. Os porta-vozes do Pentágono, em situações de guerra, como hoje, 
muitas vezes não podem responder a todas as perguntas, pois tratam-se de informações 
estratégicas, confidenciais. A improvisação e a precipitação não valem, ainda que não haja muito 
tempo para pensar. Tampouco podem existir porta-vozes ocasionais, salvo raras exceções. Todo 
plano de crise deve contar com um porta-voz autorizado e seu substituto. O importante é se 
preparar e praticar. De nada vale fazer um curso de preparação de porta-vozes se não se pratica 
antes de enfrentar os meios de comunicação. É preciso aproveitar os tempos de maior 
tranqüilidade para participar de algum programa de televisão ou de rádio. É melhor que a 
primeira aparição pública não seja sentado atrás de uma mesa de escritório, rodeado de fumaça 
de cigarro.  

Uma maneira de aprender é observar, e inclusive gravar, como os porta-vozes aparecem em 
qualquer noticiário. Observe como os porta-vozes da Casa Branca ou do Pentágono fazem 



declarações e respondem aos meios de comunicação. Nos canais de televisão podemos analisar, 
com espírito crítico, os diferentes porta-vozes e especialistas convidados aos programas de maior 
audiência. A análise do que é bom e do que pode ser aprimorado pode nos ensinar muitas coisas.  

Em último caso, as agências de relações públicas ou de comunicação organizam cursos como 
forma de treinamento em meios de comunicação. Se a essas alturas você acredita que deveria 
melhorar sua faceta comunicadora, aproveite para inscrever-se em algum curso de porta-vozes.  

Dez conselhos para enfrentar uma situação de crise  

Tenha Humanidade acima de tudo  

São mais relevantes os danos humanos que os materiais  

Conheça o Plano de Crise  

A reação diante da crise requer planejamento prévio  

Pense antes de dar declarações  

Não improvise  

Seja um porta-voz autorizado  

Nomeado antecipadamente e com substituto  

Facilite o trabalho da imprensa  

Eles cumprem seu dever. Facilite uma área de trabalho  

Cumpra os compromissos  

Informe aos meios de comunicação no tempo determinado  

Dê Respostas pensadas e rápidas  

Evite que as testemunhas presenciais se adiantem às suas declarações  

Não use termos técnicos  

Procure ser claro, conciso, confiável e coloquial  

Evite o "sem comentários"  

Essa frase só enfatiza a culpa e a falta de controle da situação  

Não especule  

As especulações transformam-se em realidades  

Portal América Economia - acesso em 18/8/2003 


