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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é apresentar a importância da presença da assessoria de comunicação 

estruturando a comunicação organizacional dentro da organização pública durante o 

gerenciamento de uma crise de imagem. Será explicado o que a teroria aponta como um 

funcionamento ideal no setor de comunicação dentro de uma organização. Um estudo de caso 

mostrará como a empresa Petrobras utilizou sua campanha de marketing sobre as Olimpíadas, 

intitulada “Time Petrobras”, utilizando atletas como porta-vozes da empresa e falando 

diretamente com a população durante um período conturbado que a estatal enfrenta, as 

investigações da operação Lava Jato. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em uma organização, seja ela pública ou privada, diversos setores são necessários para 

que o trabalho seja executado com excelência. Porém, há um momento onde a harmonia 

dentro da organização é mais do que essencial, durante uma crise. O presente artigo mostrará 

que o setor de comunicação é fundamental nestes momentos, uma vez que todos 

compreendam qual a sua função e como ele pode colaborar. 

Ao se deparar com uma crise ocasionada por qualquer que seja a origem, a 

comunicação deve estar presente nas tomadas de decisões que envolvam a resolução da 

mesma. O setor é uma ferramenta poderosa no processo de gerenciamento de situações 

difíceis; sua função é, entre outras, minimizar os impactos negativos, colaborando para que 

situações sejam resolvidas, revertendo os prejuízos a curto, médio e longo prazo.  

Teóricos já notaram que muitas pessoas desconhecem o papel do comunicador dentro 

da organização, pois “Infelizmente nem todas as organizações atribuem à comunicação a 

relevância que ela deveria merecer neste início do século XXI. [...] Por outro lado, percebe-se 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pós-graduada no MBA em Gestão estratégica de Organizações da Universidade Estadual do Centro Oeste 

(Unicentro), email: karolmf22@yahoo.com.br.  
3 Orientador do trabalho. Professor do MBA em Gestão Estratégica de Organizações da Universidade Estadual do 

Centro Oeste (Unicentro), email: cleversonsalache@hotmail.com.    
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que, em geral, está ocorrendo uma valorização da comunicação organizacional em termos 

mundiais” (MARCHIORI, 2008, p.172).  O artigo busca então apresentar à gestores as 

vantagens que a área de comunicação traz quando auxilia na tomada de decisões no momento 

do gerenciamento de uma crise. Contudo, apenas a presença do comunicador não é o bastante, 

por isso é importante essa sinergia com a equipe. 

Neste trabalho será feito um estudo de caso abrangendo parte das ações executadas 

pelo setor de Gerência de Comunicação Institucional Petrobras perante a crise que surgiu 

devido a Operação Lava Jato e como a Petrobras utilizou a campanha institucional “Time 

Petrobras”, que trata sobre os atletas patrocinados pela empresa que participaram das 

Olimpíadas Rio 2016, como forma de reconstrução da imagem da marca. A pesquisa será 

embasada em pesquisa biográfica de autores que falam do surgimento da comunicação 

institucional, suas atividades e participação na gestão de uma crise, diálogo com os públicos 

interno e externo. Além disso, será feito um levantamento sobre como foi a produção e 

utilização de conteúdo online de empresa sobre a Time Petrobras em mídias sociais, sendo 

elas: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Foi escolhido fazer o levantamento das ações 

na web devido a importância que os meios virtuais têm ganhado ao longo dos anos e mostrar 

como a empresa se posiciona em diferentes plataformas digitais. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1. Conhecendo a comunicação: terminologias e significados 

 

A comunicação organizacional surgiu, de acordo com Gaudêncio Torquato (2002), na 

Inglaterra durante a Revolução Industrial do século XIX. O objetivo era criar um meio de 

horizontalizar a relação entre patrão e empregados e foi aí que surgiram os primeiros trabalhos 

voltados ao público inteiro como forma de apresentar as informações políticas do local onde 

trabalhavam.  

Laís Maciel Roberto (2009) aponta que a comunicação organizacional passou a ser 

utilizada no Brasil pela primeira vez em 1930, porém ainda não levava este nome. A partir 

das décadas de 1950 e 1960, a chegada de multinacionais durante o governo de Jucelino 

Kubitschek, fez com que a dinâmica da comunicação brasileira mudasse, reforçando a 

importância do seu papel dentro das organizações. A literatura nos mostra ainda, que na 

década de 1970 a comunicação começou a ser reconhecida como um importante setor e foi a 

partir daí que iniciaram os estudos sobre isso. Já em 1990, as ações de comunicação passaram 

a ser desenvolvidas por profissionais da área e tinha o objetivo de apesentar uma relação entre 

diversos públicos. 
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É importante destacar as diferenças entre as terminologias existentes na área da 

comunicação, para que não haja confusões em sua utilização. “Comunicação organizacional”, 

“comunicação empresarial” e “comunicação corporativa” são sinônimos e servem como 

guarda-chuva para definir o conjunto de atividades que é realizado pelo setor. Assim como 

define Kunsch (2002, p.149), essas terminologias são usadas indistintamente no Brasil, porém 

o mais correto – e o que será utilizado ao longo do artigo – é o termo “organizacional” por 

apresentar um caráter mais abrangente e abarcar “todo o espectro das atividades 

comunicacionais, [...] aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, privada, sem fins 

lucrativos, ONGs, fundações etc., não se restringindo ao âmbito do que se denomina 

“empresa” ” (KUNSCH, 2002, p.150). 

 Entre os sub-setores que a comunicação organizacional abrange em seu guarda-chuva 

estão a comunicação interna e externa. É dentro da comunicação interna que se transmite a 

missão, visão e valores da empresa, estratégias, procedimentos, serviços, padrões, propagação 

da cultura organizacional e motivação de funcionários. Este último fator é determinante pois 

uma vez que a comunicação interna é bem-sucedida, isso influencia diretamente na maneira 

do funcionário atender o cliente/consumidor (KOTLER, 1998), tornando-se uma ferramenta 

de comunicação externa.  

 Já na comunicação externa, “o sistema de comunicação empresarial deverá irradiar 

informações integradas aos compromissos de desenvolvimento identificados com as 

aspirações dos consumidores” (REGO, 1986, p. 85), ou seja, é o ambiente onde trabalha-se a 

comunicação institucional e o marketing, responsável por chamar a atenção do 

cliente/consumidor para o que está sendo produzido. Em empresas privadas as ações deste 

setor são facilmente identificadas pelas publicidades para vender seus produtos. Já na esfera 

pública, a terminologia mais comum é comunicação institucional, uma vez que as ações são 

voltadas para divulgação de utilidades públicas e prestação de serviços.  

Podemos frisar que a comunicação impulsiona o posicionamento da organização 

perante a sociedade “demonstrando qual é a razão de ser do seu empreendimento, isto é, sua 

missão, quais são os seus valores, no que acreditam e o que cultivam, bem como a definirem 

uma identidade própria e como querem ser vistas no futuro” (KUNSCH, 2006, p. 130.).  

2.2. Deparando-se com uma crise na organização pública  

2.2.1.  O que é crise? Teorias e definições  

Ao pensar na palavra crise, com certeza nada bom surge na memória e muitos teóricos 

confirmam essa visão popular do termo. Defini-la é simples, crise pode ser entendida como  

um acontecimento que, pelo seu potencial explosivo ou inesperado, têm o poder de 

desestabilizar organizações e governos e suscitar pauta negativa. São acidentes, 
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denúncias, violação de produto, assaltos, crime envolvendo a empresa ou seus 

empregados, processo judicial, concordata ou crise financeira, reclamação grave de 

clientes ou fatos semelhantes (Forni, 2002, p. 373).    

Qualquer organização está sujeita a passar por situações assim e o importante é 

identificar qual o tipo de crise para saber como é a maneira para melhor administrá-la. 

Começar a agir rapidamente é a fórmula para que a crise não se torne uma catástrofe 

organizacional. Um fato isolado por destruir a reputação que a organização levou anos para 

construir, investiu capital, tecnologia, recursos humanos e físicos; além de ter o poder de afetar 

centenas de vidas, dependendo do tamanho do quadro de funcionários e abrangência do 

serviço oferecido pela instituição.  

2.2.2. O que fazer: planejando, agindo e monitorando 

“Cada crise é uma crise. Não há receitas de bolo” (NEVES, 2002, p.172), mas, é 

fundamental ter em que se basear para dar o pontapé inicial nas ações. João José Forni, ao 

conceder uma entrevista para STIVELBERG (2011), fala sobre como agir para conter a crise 

e resume o processo: 

O processo de gestão de crise tem três fases: a prevenção da crise, a gestão da crise, 

propriamente dita e o pós-crise. Para uma organização conter uma crise, se ela é 

inevitável, deve seguir alguns preceitos básicos, mas principalmente assumir o 

controle da crise; prestar informações transparentes a todos os stakeholders4; ser 

rápida e eficiente na forma de gerenciar a crise e a versão da crise. Muitas vezes a 

versão causa mais estrago à organização do que a crise em si mesma; além disso, 

respeitar as pessoas atingidas e não esconder nada. Por último, se inevitável, punir 

os culpados. A sociedade exige que nas crises as corporações mostrem que 

assumiram o controle, têm responsabilidades para com o público e não fogem, estão 

trabalhando para compensar os prejuízos e irão punir os culpados. STIVELBERG 

(2011, p.22) 

Para completar, outros estudiosos defendem que a melhor forma de gerenciar situações 

adversas é, primeiramente, realizar um planejamento de crise, um manual prático e rápido 

sobre o passo a passo para sair da crise. Algo que pode levar tempo e dinheiro, mas isso torna-

se insignificante quando comparado aos seus benefícios, pois “os custos de um planejamento 

para a administração de crises é uma bobagem se comparado com o que a empresa perde por 

não tê-lo quando o bicho pega” (NEVES, 2002, p.19).  

Independente de já haver um grupo pré-definido ou não para gerir a crise, é neste 

momento que ele deve se reunir, realizar levantamento de dados sobre a situação, qual sua 

dimensão e como ela será tratada e resolvida pela organização. Os gestores devem, o mais 

rápido possível, apresentar um posicionamento sobre o que ocorreu. A informação correta é 

fundamental e minimiza efeitos negativos na imagem da organização, mesmo que não se tenha 

todas as respostas para as perguntas que surgirão. O silêncio é a pior coisa nestes momentos, 

pois gera especulações e abre espaço para que cada um crie sua própria versão através de 

                                                 
4 Pessoas com interesses na organização, exemplos: sócios, funcionários, fornecedores e clientes. 
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achismo. É vantagem para a organização que o público seja informado diretamente por ela e 

mentir nunca é uma opção.  

Tentar omitir a crise, se recusar a atender a imprensa, partir para retaliar o veículo 

ou jornalista que publicou o fato apenas contribui para aprofundar a crise. Ou seja, 

pode-se sair da crise com a imagem ainda mais comprometida e a confiança na 

marca - maior patrimônio da empresa - seriamente abalada. (BARROS, 2003, p.48) 

O gerenciamento da crise abrange a manutenção constante das informações para 

diversos públicos: funcionários, clientes, autoridades e imprensa. É neste momento deve haver 

coerência entre a postura que a organização já apresentava antes da crise e as ações que serão 

tomadas envolvendo todos os públicos. As declarações devem ser precisas e apresentar as 

decisões referentes a todos os públicos, priorizando a eliminação de ambiguidade e 

contradição. 

uma organização deve informar da maneira mais rápida e completa possível as 

ocorrências negativas e prejudiciais a sua imagem. Além de exercer o controle da 

informação, acalma o público atingido e mostra respeito pelo consumidor, acabando 

com os boatos e restaurando a confiança (kotler, 2008, p. 383). 

Uma vez que colocou-se o planejamento em prática e começou-se a agir, o 

monitoramento do que está sendo noticiado é fundamental. A pesquisa e arquivamento das 

notícias relacionadas ao assessorado é chamado, no ramo da comunicação organizacional – 

assessoria de imprensa, de clipping. “É necessário estar atento às apurações apressadas que 

redundam em deslizes da imprensa. Muitas matérias bombásticas não resistem a uma análise 

cuidadosa” (FORNI, 2008, p. 372), isso acontece pela pressa para se ter o “furo de 

reportagem”, causando, algumas vezes, espetacularização, boatos, busca e julgamento de 

culpados, provocando tensão nos públicos envolvidos.   

A internet tornou muito fácil o “relembrar e reencontrar” e este é o principal ambiente 

para o monitoramento pós-crise. Na web o usuário não é um mero espectador como em outras 

mídias, a exemplo da televisão, impressos e rádio, lá o leitor pode emitir sua opinião e trazer 

novamente para seu dia-a-dia. Veremos no estudo de caso que, durante a crise e pós ela, é 

importante realizar ações que evidenciem aspectos bons da organização, campanhas que 

retomem a autoestima do público interno, voltar a chamar a atenção para os produtos e/ou 

serviços oferecidos e fazer com que a rotina de trabalho volte a sua normalidade.  

3. ESTUDO DE CASO 

3.1 Petrobras e Lava Jato: como começou (os primeiros dois anos) 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo de caso sobre como a empresa Petrobras 

utilizou-se das Olimpíadas para realizar uma campanha de marketing com os atletas os quais 

patrocina. Na campanha eles foram porta-vozes da empresa falando diretamente com a 

população fazendo com que o espírito esportivo aflorasse nos brasileiros fazendo assim com 

que os aspectos negativos que rondam a empresa fossem “esquecidos”, mesmo que 

ligeiramente. Porém, precisamos entender um pouco este cenário de crise.  
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O site do Ministério Público Federal (MPF)5 disponibiliza um hotsite sobre combate a 

corrupção6 e nele há diversas notícias sobre a Lava Jato. O site informa que as investigações 

começaram em 2009, mas as intercepções telefônicas começaram em julho de 2013. Os 

primeiros mandatos de prisão foram feitos em 2014 em 17 cidades de seis estados e no Distrito 

Federal. Esta primeira fase reuniu mais de 80 mil documentos apreendidos pela Polícia 

Federal, além de equipamentos de informática e celulares. As ações desenvolvidas até aqui 

apontavam para a existência de um grande esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na 

Petrobras.  

A segunda fase iniciou com o aprofundamento das investigações e novas prisões foram 

feitas. No fim de 2014 mais um grande número de prisões foi efetuado, foram 85 em diversas 

empresas de construção como Engevix, Mendes Júnior Trading Engenharia, Grupo OAS, 

Camargo Correa, Galvão Engenharia, UTC Engenharia, IESA Engenharia, Construtora 

Queiroz Galvão e Odebrecht Plantas Industriais e Participações.  

O nome “Lava Jato” foi dado devido ao fato das investigações terem iniciado 

investigando o uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para 

movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente 

investigadas.  

3.2 Agindo durante a crise 

O Ministério Público destaca que a operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve, e como gerenciar isso? O importante é 

alinhar o fluxo de comunicação para que a interna e a externa funcionem bem. No 

organograma da Petrobras7, há um setor de “Comunicação e Marca”, subordinado diretamente 

à Presidência. O site do Senado Federal disponibiliza um pdf8 que explica como é o 

funcionamento do setor dentro da organização. 

A empresa mostrou-se disponível ao assunto perante à imprensa sempre através de notas 

oficiais e criou dentro de sua página oficial na web um hotsite9 para falar apenas da Lava Jato, 

previdências tomadas sobre o assunto, apresentando o portal da transparência e canais de 

diálogo como ouvidoria e meios de realizar denúncias. Isso mostra a ação da comunicação 

externa, apresentando ao público de fora da empresa diversas questões ais quais julgaram 

importantes.  

                                                 
5 Disponível em: http://mpf.mp.br/  
6 Disponível em: http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/  
7 Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/organograma/  
8 Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=66219&tp=1 
9 Disponível em: http://lavajato.hotsitespetrobras.com.br/  

http://mpf.mp.br/
http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/organograma/
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=66219&tp=1
http://lavajato.hotsitespetrobras.com.br/
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Já direcionada a comunicação interna, o site ainda aponta como são os mecanismos de 

controle realizados em relação as atividades de seus colaboradores e disponibiliza para baixar 

três cartilhas que falam sobre código de ética, de conduta e prevenção da corrupção, que foram 

elaboradas pela empresa para o público interno. 

As redes sociais também foram utilizadas como forma de divulgação da posição da 

empresa perante a Lava Jato. A internet é uma ferramenta de comunicação muito abrangente, 

pois está disponível para públicos de diferentes idades e classes sociais. Foram produzidos 

alguns materiais a partir do conteúdo presente no hotsite e publicado nas seguintes 

plataformas: Facebook10, Twitter11 e Youtube12. 

O que as publicações desses três sites têm em comum é a produção da equipe de 

comunicação. Os vídeos, tanto do Facebook quanto do Youtube, mostram uma introdução 

com pessoas comuns fazendo algumas perguntas que são respondidas por funcionários da 

empresa com as dúvidas mais frequentes da população. Mostrar o cidadão sendo respondido 

diretamente por um gestor da empresa traz mais credibilidade à produção do que se houvesse 

um interlocutor entrevistando cada um dos personagens. Os vídeos ainda mostram ambientes 

corporativos da empresa e as cartilhas que estão disponíveis online, produzindo uma força 

maior do que haveria se fosse um narrador apenas falando sobre dados, por exemplo. 

Já no Twitter, temos postagens feitas, por exemplo, apenas com título e link que leva 

para uma notícia no site da Petrobras; com título e link que leva ao Youtube; e postagens conta 

com foto e texto. Isso mostra diferentes formas de abranger o assunto e notamos ainda que em 

nenhum momento foi utilizado “Operação Lava Jato”, mas o leitor sabe sobre o que está sendo 

falado mesmo assim. 

3.3 O regime pós-crise dentro da própria crise 

Manifestando-se através de seus veículos oficiais, apresentando notas oficiais, 

produzindo conteúdos para diferentes redes sociais e materiais para o público interno, a 

comunicação da estatal está executando o gerenciamento da crise. Contudo, o destaque que a 

Lava Jato tem na mídia faz com que essas ações não sejam o suficiente para retomar uma boa 

imagem da empresa. A Petrobras age agora em regime pós-crise, mesmo as investigações 

ainda estando em andamento. Isso é necessário porque não se sabe quando a Lava Jato será 

encerrada definitivamente e não há tempo a perder.  

                                                 
10 Disponível em: www.facebook.com/petrobras 
11 Disponível em: www.twitter.com/petrobras 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NqHN4aeP6BQ 

http://www.facebook.com/petrobras
http://www.twitter.com/petrobras
https://www.youtube.com/watch?v=NqHN4aeP6BQ
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A Petrobras realiza com frequência campanhas de marketing falando sobre suas ações 

e conquistas. Isso é essencial para a formação de uma imagem, que é explicada pelos autores 

Rabaça e Barbosa como 

uma representação mental, consciente ou não, formada a partir de vivências, 

lembranças e percepções passadas e é passível de ser modificada por novas 

experiências. As imagens afetam atitudes e opiniões de um indivíduo, mas podem 

também ser influenciadas e modificadas por atitudes (1996, p. 212) 

Ou seja, uma imagem que um dia foi boa pode ser alterada facilmente e o contrário 

também. Além disso, uma imagem não representa necessariamente o que é (a essência da 

marca), mas sim o que ela parece. A grosso modo podemos dizer que a Petrobras tem sido 

sinônimo de corrupção (o que parece) e não de empresa petrolífera (o que é). A imagem apesar 

de ser intangível, é um grande patrimônio.   

Por isso, uma das campanhas feitas pela empresa é a “Time Petrobras”, que será o objeto 

de estudo deste trabalho. Ela busca fazer a ligação da estatal com o público e o esporte. A 

campanha iniciou oficialmente dia 1 de março de 2016 com a primeira postagem no Facebook 

e também em forma de notícia no site da empresa, conforme a Figura 1. A campanha possui 

o caráter comercial e o institucional. O comercial era para apresentar os prêmios que seriam 

sorteados para os consumidores dos serviços Petrobras Premia e também como forma de 

mostrar o trabalho social que a empresa faz patrocinando atletas que iriam participar das 

Olimpíadas no Rio de Janeiro. Será tratado apenas da ação institucional, que visa mostrar aos 

consumidores que eles podem ser vencedores, assim como os 25 atletas, de diversos esportes, 

que fazem parte do “Time Petrobras”. 

 
Figura 1 - Início oficial da campanha Time Petrobras  

Disponível em: http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/monte-seu-time-de-amigos-e-concorra-a-carros-com-o-

petrobras-premmia.htm 

A campanha foi divulgada em diversas mídias e um levantamento mostrará como a 

empresa e os usuários do Facebook, Twitter, Instagram e Youtube agiram diante a campanha.  

Na web um assunto pode ser facilmente encontrado através de palavras chaves que são 

http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/monte-seu-time-de-amigos-e-concorra-a-carros-com-o-petrobras-premmia.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/monte-seu-time-de-amigos-e-concorra-a-carros-com-o-petrobras-premmia.htm
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antecedidas pelo símbolo #, o qual é chamado de hashtag. Isso cria uma identificação entre as 

postagens de diferentes redes e pode ser postado por qualquer pessoa. Foi escolhido a internet 

para análise por ter a comunicação direta com a público e foram levantados dados que levam 

a hashtag #TimePetrobras de março até setembro de 2016.  

FACEBOOK 

O Facebook é uma rede social onde pode-se postar textos, vídeos, fotos, gifs13  e 

realizar transmissões ao vivo. Não há limites de caracteres e hoje conta com 1,5 bilhões de 

usuários. Nesta plataforma a empresa possui mais de 1,5 milhões de seguidores e a campanha 

iniciou dia 1 de março. Foi postada a mesma imagem do site (Figura 2), porém em um formato 

diferente, de acordo com as dimensões das publicações do Facebook. Neste mês foram 16 

postagens utilizando a hashtag #TimePetrobras e 14 dessas eram com conteúdo produzido 

pela Petrobras e dois compartilhamentos de postagens de atletas. Todas as publicações eram 

imagens de apresentação dos atletas, com nome e modalidade, sempre com a mesma 

identidade visual. As postagens seguiram um padrão de intervalo de um a dois dias entre cada 

uma delas. Poucos comentários foram respondidos. Não houve postagens sobre o tema em 

abril.  

Em maio, as quatro postagens relacionadas ao #TimePetrobras foram 

compartilhamentos de postagens dos atletas. Em junho, foram cinco postagens e a primeira 

vez que o #TimePetrobras apareceu neste mês foi no vídeo de apresentação da campanha. A 

Figura 2 é do dia 19 de junho. Pode-se dizer que 

o vídeo é a principal produção relacionada ao 

tema, pois os seis atletas que aparecem falando 

diretamente para o espectador ao longo dos 45 

segundos. Ao longo do filme é utilizada a frase 

“ - Onde a gente vai chegar? - Longe. - Vamos 

juntos?”. O vídeo ainda fala que a torcida do 

Brasil é muito importante, sempre realizando 

uma aproximação do atleta com o público, além 

de utilizar de duplo sentido, fazendo uma 

projeção do sucesso da empresa no esforço dos 

atletas, que treinam, se esforçam, seguem 

sempre em frente. 

                                                 
13 GIF é a abreviatura para Graphics Interchange Format ou “formato de intercâmbio de gráficos”, muito usado 

na internet para disponibilizar pequenas animações em formato diferente de vídeos. 

Figura 2 - Vídeo institucional da campanha Time 

Petrobras 

Disponível em: www.facebook.com/petrobras  

 

http://www.facebook.com/petrobras
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No dia seguinte, a foto de capa da página foi alterada para uma com sete, dos 25 atletas. 

Até o final do mês foram mais três postagens, vídeos com a apresentação de um atleta e outros 

dois vídeos com o preparador físico Chico Salgado. Através de pequenos tutoriais Salgado 

mostra alguns exercícios realizados pelos atletas, no estilo “faça você mesmo”, visando uma 

aproximação da campanha com o público. Em julho, mês que antecedeu a abertura das 

Olimpíadas foram 19 publicações do #TimePetrobras. Agora a estatal investiu em um novo 

jeito de fazer a ligação entre os atletas e o usuário do Facebook, os gifs.  

As Olimpíadas iniciaram no dia 5 de agosto e neste mês não foi realizado nenhuma 

postagem sobre o #TimePetrobras e o Facebook ficou sem atualizações durante 13 dias, o 

maior período durante os meses analisados (o segundo maior foi junho, com 11 dias). 

Em setembro, 11 dias pós-olimpíadas, foi realizada uma postagem homenageando aos 

atletas que conquistaram medalhas durante os jogos em forma de gif e mais um vídeo 

mostrando algumas conquistas, desta vez, não necessariamente apenas com medalhistas, mais 

o final do filme possui a frase “15 anos apoiando o esporte olímpico”. Durante o mês foram 

19 postagens com vídeos dos atletas vencedores agradecendo o #TimePetrobras e diversas 

imagens parabenizando os dois atletas paralímpicos patrocinados que participavam dos jogos 

que iniciaram dia 7 de setembro.  

TWITTER 

O Twitter é a rede social da objetividade. Por ter espaço para mensagens com apenas 

140 caracteres, as postagens devem ser compactas, 

sendo utilizados muitos links que direcionam para 

um site onde o usuário pode abrir e saber mais sobre 

o assunto. Além dos textos, é possível postar fotos, 

vídeos, gifs e realizar transmissões ao vivo. São 489 

mil pessoas que seguem o perfil @Petrobras, página 

que foi criada em junho de 2009. 

Em março a empresa postou 159 tuítes14, 

sendo 22 direcionados ao #TimePetrobras. Foram 

utilizados gifs, imagens produzidas pela empresa e 

fotos dos atletas. Algumas postagens também 

parabenizavam atletas por seu desempenho em 

competições naquele mês, com links que 

direcionavam para matérias no site da Petrobras. Dos 25 atletas, nem todos apareceram em 

                                                 
14 Nome dado as postagens nesta rede social. 

Figura 3 - Postagem no Twitter do gif sobre o líbero 

Serginho no dia 2 de março 

Disponível em: www.twiter.com/petrobras 

 

http://www.twiter.com/petrobras
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tuítes, e alguns apareceram mais de uma vez, com postagens diferentes e outros com 

exatamente a mesma imagem, como é o caso de um gif com o líbero Serginho (Figura 3).  

A repetição pode ser considerada uma vantagem no Twitter. Diferente do Facebook, 

não há tantas visualizações diretamente feitas no perfil, mas sim nas postagens que o usuário 

lê em sua linha do tempo, o que faz com que postagens repetidas passem mais despercebidas 

do que no Facebook. Além disso, outros assuntos que fazem parte da rotina da Petrobras foram 

postados várias vezes no mesmo mês, buscando abranger o maior número de pessoas atingidas 

por essa mensagem, pois nem todos os seguidores da página estão online no mesmo dia e 

horário.  

Em abril foram 134 tuítes, sendo que só dois falam do #TimePetrobras, e eram sobre 

o Daniel Dias (nadador paralímpico). Em maio foram 106 publicações e quatro relacionadas 

ao assunto deste estudo, e destes, dois foram no mesmo dia. Em junho o número de tuítes caiu 

para 41 no total e seis deles sobre o #TimePetrobras. Foram dois vídeos, um institucional e 

outro feito com o preparador físico que já apareceu no Facebook. Dos 42 tuítes do mês de 

julho, 11 foram utilizadas a hashtag. No mês das Olimpíadas foram 27 tuítes e nenhum falando 

sobre o evento. 

Assim como no Facebook, apenas 11 dias depois do encerramento dos jogos houve a 

primeira postagem pós-olimpíadas, trata-se de um vídeo intitulado “parabéns”, de 30 

segundos, que foi ao ar dia 1 de setembro. Ao longo do mês foram 85 tuites e 39 usam 

#TimePetrobras. 

INSTAGRAM 

Na rede de compartilhamento de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, a empresa tem 

13 mil seguidores e 155 publicações até 3 de novembro. O perfil foi criado em 29 de dezembro 

de 2010. Esta é uma mídia social pouca utilizada pela Petrobras, as postagens são feitas em 

dias muito distantes uma das outras, mas assim como o Facebook, além de acesso na linha do 

tempo pessoal os usuários entram no perfil para ver as postagens.  

Em relação ao #TimePetrobras, são apenas 17 citações, sendo que a primeira é feita 

dia 25 de julho de 2015, com um vídeo da Maya Aguiar (judoca), onde ela convida todos a 

acompanharem a Rio 2016. Foram mais oito postagens em 2015, com depoimento de atletas, 

fotos e vídeos institucionais. Das sete vezes que o assunto foi tema de postagens em 2016, a 

primeira vez foi dia 19 de junho, mais de três meses depois do início oficial da campanha (1 

de março). Em julho foram dois vídeos, um dia 5 e outro dia 18. Em setembro o assunto 

aparece quatro vezes, dia 1 com um gif onde mostra quatro atletas e suas premiações, duas 

fotos e um vídeo do nadador Daniel Dias.  
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YOUTUBE 

O Youtube é uma plataforma feita para postagem exclusiva de vídeos. Nele é possível 

criar um canal e nele publicar vídeos, criar playlists e os usuários podem fazer comentários 

nas postagem. Além disso, o site possui um reconhecimento de preferências, ou seja, mostra 

novos vídeos de acordo com os que já foram assistidos. Outra forma de reconhecimento de 

preferência acontece quando o usuário se inscreve no canal, isso faz com que os vídeos 

postados no canal sejam vistos por primeiro. 

A empresa possui um canal15 no Youtube, e na aba “playlists” há uma denominada 

“Time Petrobras”, com 44 vídeos. O mais curto tem 16 segundos e o mais longo 5:48 minutos. 

26 deles foram postados antes das olimpíadas e apenas 16 depois do lançamento oficial da 

campanha (1 de março). Desses 16, 5 tem o caráter institucional e os outros 11 são comerciais. 

O canal conta com quase 19 mil inscritos e a última atualização nesta playlist foi dia 13 de 

setembro de 2016. 

O primeiro vídeo foi ao ar dia 30 de junho com o preparador físico Chico Salgado com 

o título “Mobilidade e aquecimento”, e o último, intitulado “Força para seguir em frente”, foi 

publicado dia 9 de setembro. Dentre os 75 dias entre os dois vídeos, o de maior destaque foi 

o “Suando a camisa”, mais uma vez com Chico Salgado, que teve mais de 70 mil 

visualizações, um grande recorde para a playlist que apresentou vídeos com menos de mil 

visualizações, ou seja, menos de 5% do número de inscritos. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

4.1 Prós e contras da presença nas redes sociais 

A comunicação é um setor muito importante para o gerenciamento de crises nas 

organizações e a Petrobras reconhece isso, utilizando dela para realizar a mediação com o 

público interno e externo diante as investigações da Operação Lava Jato. Também se vale 

deste setor como forma de reestruturar sua imagem. As ações acontecem de forma dinâmica, 

se antecipando aos assuntos, como exemplo disso temos os vídeos que respondem a questões 

da população. Quando alguém deixa alguma pergunta em alguma rede social sobre o que está 

no conteúdo dos vídeos, eles podem ser enviados esclarecendo as dúvidas.  

Não podemos dizer que a crise acabou e tampouco conseguimos prever seu final, 

porém a empresa não espera que ela encerre para começar a agir, pois, como aponta Francisco 

Viana, ficar parado é muito perigoso. “Todo o cuidado é pouco, mas o cuidado não deve ser 

a desculpa para a inércia. [...] uma coisa correta, é imperativo que se crie o movimento. É fácil 

                                                 
15 O canal pode ser acessado através do link https://www.youtube.com/user/canalpetrobras/  

https://www.youtube.com/user/canalpetrobras/
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cair na armadilha da inércia. O trabalho do gestor de crise consiste em bani-la de cena” 

(VIANA, Francisco. 2008, p. 68). 

A Petrobras está agindo em um regime pós-crise dentro da própria crise e 

reconstruindo a imagem através de campanhas que evidenciam suas ações sociais, como é o 

caso da “Time Petrobras”. A presença nas redes sociais é importante para difundir a marca. 

De março a setembro a empresa veiculou em quatro plataformas digitais diferentes 156 

publicações, sendo 63 no Facebook, 82 no Twitter, 6 no Instagram e 5 no Youtube. Parece um 

grande número, porém algo que chama a atenção é que o potencial de cada rede social não foi 

explorado em sua totalidade. Analisando mês a mês vemos que a empresa deixa grandes 

vácuos na publicidade do assunto conforme. A tabela a baixo ilustra melhor o número de 

publicações: 

 Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Facebook 16 0 4 5 19 0 19 

Twitter 22 2 2 6 11 0 39 

Instagram 0 0 0 1 2 0 4 

Youtube 0 0 0 2 1 0 2 
Tabela 1 – Número de postagens feitas pela Petrobras entre março e setembro de 2016 no Facebook, Twitter, 

Instagram e Youtube. Elaborado pela autora. 

 

Por exemplo, no mês das Olimpíadas (agosto) nenhuma postagem foi feita em 

nenhuma das quatro redes sociais analisadas. Este era o melhor momento para bombardear o 

público com postagens de valorização, reconhecimento ou incentivo aos 25 atletas que 

competiam. Como as imagens seguiam sempre a mesma identidade visual, era fácil produzir 

novos conteúdos em tempo real, ou até mesmo deixar algumas fotos pré-prontas, a partir do 

momento que os atletas se classificavam para finais.  

Os vídeos dos vencedores só foram postados em setembro, vários dias depois do 

encerramento das competições, porém se pensarmos que as competições do judô foram umas 

das primeiras e o Brasil conquistou 3 medalhas que vieram do “Time Petrobras”, as 

publicações sobre esse atletas demoraram quase um mês para ir ao ar. 

Em setembro, durante as Paralimpíadas, foram feitas três postagens no Facebook 

falando sobre as conquistas dos atletas patrocinados que estavam competindo, onde a mesma 

identidade visual foi reproduzida e não foi utilizado o #TimePetrobras nem na imagem, 

tampouco no texto. Já no Twitter, 25 publicações relacionadas aos jogos não foram postadas 

com a hashtag, perdendo a oportunidade de relembrar a campanha, além de não direcionar 

esses tuítes para a busca quando um usuário do site pesquisar sobre o tema.  A utilização do 

Instagram também é falha. Já vimos que em outras duas redes sociais foi postado um vídeo 
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parabenizando os atletas e a empresa perdeu a oportunidade de reproduzi-lo neste site, 

atingindo mais um tipo de público. 

Outro ponto observado é a falsa impressão que as redes sociais dão da proximidade 

com o público. O site da Petrobras disponibiliza um espaço para o envio de comentários, os 

quais não ficam disponíveis para a visualização, porém, em outros sites sim. O Facebook, por 

exemplo, é uma rede onde não há esse bloqueio, mas o administrador da página pode apaga-

los. Nas publicações não há nenhum comentário negativo sobre a empresa relacionado a 

qualquer tema, o que nos faz pensar se realmente não houve ou se foram apagados. Também 

são raras as respostas dadas aos comentários. 

No Twitter a distância com o público 

se torna ainda maior. Não há resposta aos 

comentários dos usuários, apenas postagens 

institucionais. No vídeo postado dia 19 de 

junho (Figura 6)16 tem muitos comentários 

negativos. Como no Twitter apenas quem 

publicou a postagem pode apagá-la além do 

próprio Twitter através de denúncias dos 

usuários ou por fazer parte do que o site julga 

como impróprio, isso pode apontar que 

comentários negativos são apagados no 

Facebook, ou que os seguidores do Facebook 

não possuem opiniões negativas relacionadas 

a empresa. 

 

4.2 O feedback da crise 

As investigações da Operação Lava Jato que atingem a Petrobras ainda não 

terminaram, mas já pode-se começar a pensar o que o setor de comunicação aprendeu com as 

ações que foram executadas. Quando as atividades já estiverem normalizadas, é necessário 

realizar um levantamento de dados sobre o que já foi feito e aplicar pesquisar com os públicos, 

para saber como está a execução da estratégia adotada.  

“[...] pesquisas, telefonemas, SACs, mensagens na internet; qualidade e teor das 

reclamações, comentários negativos e positivos, material na imprensa, cartas do 

leitor, etc. Tudo isso são insumos para a reavaliação da estratégia, para dosagem das 

ações e materiais para análises futuras” (Neves. 2002, p.209)  

                                                 
16 O conteúdo do vídeo já foi explicado na Figura 4 

Figura 6 - Respostas dos usuários do Twitter ao vídeo 

postado no dia 19 de junho 

Disponível em: www.twitter.com/petrobras  

 

http://www.twitter.com/petrobras
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Tudo isso deve ser levado em conta para continuar o que está sendo feito, se a 

reconstrução da imagem está dando certo ou para mudar a estratégia em novas ações futuras. 

A empresa mostrou-se ativa no gerenciamento da crise e realiza ações para 

reconstrução da sua imagem. Se vale de diversos meios de comunicação presentes da web 

para transmitir sua mensagem institucional além de produzir material para o público interno. 

Porém, apesar de presente em diversas plataformas, a empresa não explora em sua totalidade 

as potencialidades que cada uma oferece ao usuário, deixando um vácuo na comunicação 

direta com seus seguidores.  
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