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A perda de um ente querido 
ou uma dor súbita são situações 
de desequilíbrio enfrentadas na 
vida rotineira de qualquer pessoa 
que se vê obrigada a tomar ati-
tudes para sanar o problema. O 
mundo corporativo também tem 
suas situações de desequilíbrio 
e, muitas vezes, o despreparo 
para agir em momentos assim 
causa perdas financeiras e de 
imagem que levam anos para ser 
recuperadas. Com a exigência 
cada vez maior dos cidadãos 
e consumidores em relação às 
ações e atitudes de governos e 
empresas, o antigo expediente 
de fingir que nada está aconte-
cendo não tem mais espaço.

Seja atraso em voos, como no 
caso recente da Gol Linhas Aé-
reas, vazamento de óleo, como o 
da British Petroleum, ou BP (ver 
box), recall de produtos, como 
o da Toyota, ou a mudança de 
acionistas, como aconteceu com 
a Vivo, as empresas precisam ter 
em mente que a transparência 
e a velocidade de resposta são 
a melhor maneira de enfrentar 
a questão. “As empresas devem 
ser absolutamente honestas em 
retratar o que está acontecendo e 
alertar sobre os possíveis danos”, 
aponta Agostinho Gaspar, consul-
tor sênior da Gaspar & Associados.

Para certos setores, o tema 
é ainda mais crucial do que para 
outros. É o caso do segmento de 
aviação. O grau de extensão de 
uma crise é amplo. Um desas-
tre aéreo é o que de pior pode 
acontecer a qualquer companhia 
(ler box). Mas outros problemas 
podem surgir, gerando prejuízos 
imensos para a marca. Empresas 
de exploração de minérios tam-
bém são altamente suscetíveis 
a crises. Mesmo um hospital em 
reforma tem o seu quinhão de 

Apesar de mais atentas à questão, companhias ainda 
sofrem prejuízos financeiros e de reputação por falta de 
estrutura e transparência para lidar com situações adversas
Fernando Murad

desgaste se não estabelecer uma 
estratégia para evitar contratem-
pos ou minimizar impactos. Inde-
pendentemente do setor, há algo 
bastante claro: crise, além de to-
dos os efeitos que venha a causar, 
entre eles o financeiro, é também 
um desafio para a comunicação.  

Multada em cerca de R$ 2 mi-
lhões e proibida por tempo inde-
terminado de fazer fretamentos 
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) por conta de 
atrasos de seus vôos na semana 
passada, a Gol teve dificuldades 
em lidar com a questão, segun-
do especialistas ouvidos por 
Meio & Mensagem. “Primeiro 
falaram que a volta das férias 
prejudicou. Depois disseram que 
faltou gente. Estão desrespeitan-
do a inteligência das pessoas. 

A falta de informação amplia a 
crise e causa raiva nas pessoas”, 
diz João Rodarte, fundador e 
presidente do Grupo CDN.

Embora considere o geren-
ciamento físico benfeito e o de 
comunicação bem estruturado, 
José Eduardo Prestes, professor 
da pós-graduação em Comuni-
cação da ESPM, e especialista 
em gestão e gerenciamento de 
crise, faz ressalvas. “Passaram-
se vários dias até que a Gol 
publicasse um anúncio (o que 
ocorreu na quinta-feira 5), 
onde fez um comunicado público 
sobre o que aconteceu. É uma 
amostra de que a empresa está 
se estruturando. Tecnicamente, 
o comunicado está perfeito: tem 
dados, informações e mensa-
gens. Mas o tempo de resposta 

foi demorado”, analisa.
Quando há desastres, as 

companhias aéreas tendem a 
ser rápidas, mas, quando há 
ruptura da normalidade de voos, 
são extremamente lentas. Pelo 
menos na opinião de Gaspar. 
“Geralmente não há ninguém 
para falar em nome da empresa e 
falta treinamento para o pessoal 
de balcão. Foi isso que ocorreu 
neste episódio. Às vezes, a crise 
surge porque a empresa evita ad-
mitir que está em uma situação 
de crise. A resistência na hora 
de enfrentar o problema acaba 
causando o agravamento. Esse 
é o caso da Gol: foi multada, não 
regularizou a situação e certa-
mente será evitada por alguns 
passageiros neste momento”, 
pontua o consultor. 

Procurada pela reportagem, 
a Gol não retornou a solicitação 
de entrevista até o fechamento 
desta edição. Questionada sobre 
a informação de que a empresa 
teria cancelado o início da vei-
culação de uma campanha pu-
blicitária por conta da situação, 
a assessoria de imprensa não se 
pronunciou. A AlmapBBDO, que 
atende o cliente, informou que 
não está autorizada a comentar 
o assunto.

Melhor remédio
O caso da Gol é apenas um 

exemplo, mas deixa no ar a dú-
vida se as empresas brasileiras 
estão preparadas para lidar com 
situações adversas. “Tenho sen-
tido a preocupação do gerencia-
mento de comunicação durante 
crises. Isso ficou mais evidente 
com as privatizações, quando as 
multinacionais vieram com esse 
expediente já como um padrão. 
Raramente veremos uma empre-
sa que não se preocupe com isso”, 
diz Kiki Moretti, sócia-diretora da 
In Press Porter Novelli.

Segundo Prestes, a ciência 
de gerenciamento de crises 
começou no final dos anos 70, 
quando ocorreu um acidente 
na usina nuclear Three Mile 
Island, nos EUA. “Até então as 
empresas não tinham uma es-

trutura de gerenciamento, não 
davam esclarecimento para o 
público. Não davam bola para 
a reputação. Pela primeira vez 
uma empresa teve de responder. 
Hoje, as companhias já estão 
entendendo que devem ter uma 
estrutura interna e que o tempo 
de resposta é imprescindível”, 
comenta o professor, que ainda 
sente falta do tema nas escolas 
de administração.

É consenso entre os pro-
fissionais do mercado de que a 
prevenção e a preparação para 
eventos extraordinários são o 
melhor remédio para enfrentar 
tais situações. “Há dez anos, os 
clientes não achavam importante. 
Hoje, exigem análises de riscos 
previsíveis e imponderáveis”, 
destaca Yara Peres, sócia e vice-
presidente do Grupo CDN. “Há 
uma tendência muito grande de 
se trabalhar na prevenção. Isso é 
uma decisão estratégica do bo-
ard. Tange a comunicação, mas 
é maior que isso, perpassa várias 
áreas da empresa”, comenta Re-
nata Saraiva, diretora-geral da 
Ogilvy Public Relations Brasil.

Dentre as melhores práticas 
indicadas pelas consultorias aos 
seus clientes estão as criações 
de um comitê permanente de 
crise (composto pelo presiden-
te ou CEO e por executivos de 
áreas como jurídico, financeiro, 
e comunicação) e de um guia de 
gestão, além da realização perió-
dica de simulados, treinamento 
da equipe e monitoramento de 
eventos críticos. No entanto, mui-
tas vezes a empresa precisa sentir 
na pele, ou no bolso, os reflexos 
de uma crise para sistematizar 
um plano de ação. Esse foi o caso 
da Petrobras.

Depois de enfrentar o vaza-
mento de óleo na baía da Gua-
nabara, em 2000, e a explosão 
da plataforma P-36, na Bacia 
de Campos, em 2001, a estatal 
decidiu sistematizar sua expe-
riência prática. “Eles fizeram 
uma licitação em 2002, vencida 
pela In Press, para criar normas 
técnicas de gerenciamento. A 
Petrobras tinha vários manuais, 

Regras básicas para gerenciar crises

Prepare-se para enfrentar momentos adversos criando planos de gerenciamento e comitês de 
crise, realizando simulados e monitoramento de riscos, e treinando a equipe

Assuma o comando do processo quando a emergência ocorrer

Determine os fatos que ocasionaram a crise

Resolva os problemas físicos que causaram ou que foram reflexos do problema

Ordene as informações e transmita-as de forma transparente para todos os públicos envolvidos

Atrasos nos voos da Gol renderam multa de R$ 2 milhões

Vazamento de óleo da BP 
causou o maior desastre 

ecológico dos EUA
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do horário de Brasília, a com-
panhia petrolífera BP informou 
que havia começado a injetar 
cimento para tampar o poço 
avariado que causou o maior 
desastre ecológico da história 
dos Estados Unidos. O presi-
dente Barack Obama decretou 
que “a luta estava finalmente 
chegando ao fim”, após dois 
meses e meio de uma estratégia 
em que o governo focou mais 
em atacar a empresa do que nos 
seus próprios esforços, como 
apontou boa parte da mídia 
norte-americana. No final das 
contas, desde o dia 20 de abril, 
mais de cinco bilhões de barris 
de petróleo foram derramados 
no Golfo do México.

A catástrofe causou também 
um dos maiores casos de geren-
ciamento de crise da história 
recente, no qual muitos erros 
foram cometidos. Questionada 
sobre os enganos durante o 
processo de comunicação, a 
empresa afirmou em resposta 
ao Meio & Mensagem que essa 
é apenas uma pequena parte 
da resposta da BP à tragédia. 
“Estamos respondendo a uma 

Preparação antecipada
Para uma companhia aérea, 

crise é uma palavra recorrente. 
A maior delas que pode aconte-
cer — e acontece — com uma 
empresa que opera aviões é um 
acidente. Entre 1996 e 2007, a 
TAM protagonizou dois dos maio-
res acidentes da história recente 
da aviação brasileira: em 1996, 
um avião caiu sobre o bairro do 
Jabaquara 24 segundos após de-
colar e fez 99 vítimas fatais. Em 
2007, outro acidente, de propor-
ções ainda mais trágicas, matou 
199 pessoas a poucos metros da 
pista principal do Aeroporto de 
Congonhas. 

Depois, entre o final de 2008 
e o início de 2009, a TAM e todas 
as demais empresas do segmento 
foram a face mais visível do “apa-
gão aéreo” que, em efeito domi-
nó, tomou conta dos principais 
aeroportos brasileiros e deixou 
milhares de pessoas revoltadas 
com as companhias.

Nesses processos, a empresa 
sofre desgastes que, de um dia 
para o outro, acabam com o traba-
lho de longo prazo de construção 
da marca. A TAM passou por essa 
crise de identidade e, no início de 
2008, lançou a maior campanha de 
reposicionamento de marca desde 
a criação da empresa. O projeto 
foi desenvolvido pela Thymus 
Branding (parceira da companhia 
desde 2006) em colaboração com 
a Y&R. Com o objetivo principal 
de comunicar ao consumidor os 
valores da marca, o pano de fundo 
da campanha da TAM, na verda-

de, tinha por objetivo superar as 
sucessivas crises enfrentadas pela 
empresa.

“A crise exige preparação 
antecipada. Se não tem crise, tem 
de pensar nisso antes de surgir. 
Cada uma tem suas especificida-
des. O trabalho antecipado ajuda 
na forma de conduzir as respos-
tas às crises”, afirma a diretora 
de marketing da TAM, Manoela 
Amaro. “Já passamos por vários 
momentos. Por isso, temos uma 
sala de crise, que somente é 
aberta no momento em que esses 
eventos acontecem. Essa sala 
tem tecnologia e recursos huma-
nos justamente para acompanhar 
as crises”, conta.

Em acidentes aéreos, as com-
panhias ficam totalmente expos-
tas. Se não dão uma resposta 
rápida, a opinião pública imedia-
tamente se manifesta. “Quando 
ocorre uma crise, isso faz com 
que a audiência fique muito mais 
apreensiva por notícias”, diz 
Manoela. “E isso faz com que a 
empresa redobre a atenção para 
não cometer nenhuma injustiça 
de informação.”

Manoela ressalta que o tra-
balho conjunto entre a Thymus 
e a Y&R — que “não é publici-
dade, e sim marketing” — tem 
sido fundamental para lidar com 
as grandes crises e destaca a 
importância desses parceiros 
no entendimento do negócio 
de aviação para dar respostas à 
TAM. Com ou sem crise.

Sérgio Damasceno

mas nenhum falava de comu-
nicação. Unificamos os planos 
de contingência com estratégia 
de comunicação para todos os 
públicos e treinamos os profis-
sionais”, lembra Kiki.

Uma crise custa caro. Uma 
crise mal administrada custa 
mais caro ainda. “A BP vai que-
brar. Não digo que ela vai deixar 
de existir, mas seu prejuízo vai 
ser tão grande que vai ter de 
vender ativos e depois poderá 
ser engolida a preço de banana”, 
projeta Prestes. “Todas as em-
presas estão sujeitas à crise. Mas 
quem tem boa imagem e uma 
boa política de comunicação so-
frerá um arranhão em vez de ter 
um corte profundo, que demora 
a cicatrizar”, conclui Gaspar.

Um oceano de erros
tragédia e a um vazamento de 
petróleo. Não se trata só de 
uma campanha de comunica-
ção. Temos uma grande equipe 
envolvida nas respostas: são 
mais de mil pessoas da BP. E 
a comunicação é somente uma 
pequena parte dela.”

Diante de uma crise de ima-
gem de tal magnitude, quem 
canalizou todas as impressões 
negativas foi mesmo o CEO 
Tony Hayward. Atitudes como 
passear de iate com seu filho 
em meados de junho, acabaram 
tomando uma proporção muito 
maior do que seriam em uma si-
tuação comum. A argumentação 
de um porta-voz da BP, afirman-
do que se tratava de um momen-
to familiar, não impediu que a 
notícia percorresse o mundo 
de forma negativa. O executi-
vo que, aliás, já marcou data 
para sair da empresa, chegou 
a causar revolta quando disse 
que queria sua vida de volta. E 
somente um mês e meio após o 
vazamento, ele publicou um ví-
deo no YouTube no qual se dizia 
impactado pela tragédia e pedia 
desculpas à comunidade.

A comunicação contou com 

campanhas na TV, como uma 
protagonizada por Darry Willis, 
um funcionário da BP que mo-
rava em uma das comunidades 
locais. A companhia britânica 
comprou ainda alguns termos 
da busca do Google, como “va-
zamento de petróleo”. A justifi-
cativa foi de ajudar as pessoas 
que queriam informações dos 
sites da BP a encontrá-las mais 
rapidamente. A leitura que a 
opinião publica fez? Que a em-
presa estava tentando desviar 
os internautas de outros sites.

Uma ideia do tamanho da 
resposta que as pessoas deram 
está na criação de uma conta 
falsa no Twitter, a @BPGlobal-
PR, que já tem 189 mil seguido-
res, com mensagens da empresa 
para o resto do mundo. Uma 
delas: “Tony Hayward está nos 
deixando porque vocês todos o 
demonizaram! Faça a coisa certa 
e deixe para ele algumas pala-
vras com a tag #byetony”.

O resultado? Segundo a 
Brand Finance, a marca BP des-
valorizou 61%, caindo de US$ 
12,2 bilhões antes da explosão, 
para US$ 4,7 bilhões no final de 
junho, o que representou US$ 

54,7 milhões sendo jogados fora 
a cada dia. Ao mesmo tempo, 
a companhia corre para salvar 
suas finanças, já que as ações 
da empresa caíram 30%, com 
prejuí zo de US$ 17 bilhões 
no segundo trimestre deste 
ano, contra o lucro de US$ 3,3 
bilhões do mesmo período do 
ano passado.

O mais interessante é que a 
BP lançou há dez anos, por meio 
da agência Ogilvy, o posiciona-
mento “Além do petróleo”, visto 
por muita gente como um case 
de reposicionamento de marca, 
que passou a ser considerada 
“amiga do meio ambiente”. Mas 
para o crítico de publicidade 
Bob Garfield, em artigo para 
o AdAge, a estratégia que ele 
chamou de “greenwashing” foi 
a principal responsável pela 
ampliação do impacto negativo 
da tragédia, muito mais até do 
que a demora em responder e 
resolver o problema. A imagem 
“verde” se virou contra a empre-
sa, pois ela passou a impressão 
de estar despreparada para uma 
catástrofe dessa magnitude. E 
isso colocou a publicidade em 
desacordo com a realidade. Por 
tudo isso, ao contrário do que 
afirmou a BP, a comunicação de-
veria ser uma parte muito mais 
importante dentro da resposta 
da empresa à tragédia. 

Felipe Turlão
Kiki Moretti: preocupação com o gerencia-
mento de comunicação está mais evidente
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1421, p. 38-39, 9 ago. 2010.




