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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo refletir teoricamente sobre o “desastre de Mariana” e sua              
relação com a imagem e reputação organizacional da Samarco Mineradora S.A., visto            
que trata-se de um acontecimento que retrata irresponsabilidade social. Referência          
empresarial no segmento de extração de minério, destaca-se nacionalmente e          
internacionalmente, porém o ocorrido em uma de suas filiais propagou problemas           
ambientais e sociais nas comunidades próximas, causando uma crise na empresa, logo,            
uma imagem negativa perante a população. Este estudo foi desenvolvido a partir de             
pesquisa teórica sobre responsabilidade social, ética e política de comunicação. A partir            
dessas premissas foi desenvolvido um estudo inicial, a fim de compreender essa            
comunicação acerca do tema Ética e Responsabilidade Social, princípios esses que           
deveriam ser, até então, a base para qualquer comunicação institucional. 

 
Palavras-chave: Samarco Mineradora; Desastre em Mariana; Ética; Responsabilidade        

Social; Política de Comunicação.  

Introdução 

Esse artigo tem por finalidade explorar a (I)rresponsabilidade Social e as falhas            

comunicacionais da empresa Mineradora Samarco S.A. perante o caso do desastre           

ambiental da cidade de Mariana em Minas Gerais, como o primeiro passo metodológico             

para futuros estudos.  
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Em 5 de novembro de 2015, uma enxurrada de rejeitos químicos despejados            

pelo rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, no estado de Minas              

Gerais, foi a razão de um enorme desastre natural, deixando inúmeras famílias            

desabrigadas. Esse fato ocasionou uma forte crise na imagem da mineradora Samarco            

S.A., responsável pela barragem, abalando a reputação positiva da empresa que havia            

sido construída até então.   

 Essa crise de imagem se deu graças ao fato de que a empresa não soube lidar                

com a situação da forma adequada, se posicionando erroneamente perante as mídias, e             

deixando de fornecer assistência básica às vítimas da tragédia. Atualmente, com os            

avanços das mídias digitais, é importante que as empresas possuam um posicionamento            

estruturado perante os meios de comunicação, buscando sempre compreender a          

formação da opinião dos seus públicos acerca da sua imagem. Para que assim tenham              

conhecimento das melhores formas de agir diante de situações adversas, de forma a             

estabelecer um relacionamento com os seus públicos, em prol da formação de uma             

política de comunicação adequada e benéfica para a instituição. 

Visando uma comunicação organizacional estratégica e eficaz, as empresas         

devem estabelecer diretrizes baseadas em princípios morais e éticos. Estudos sobre esse            

tema, são cada vez mais comuns na comunicação organizacional, a fim de firmar um              

ideal de responsabilidade social dentro das instituições. Entretanto, o case da           

Mineradora Samarco, enfatiza que nem sempre essa comunicação se dá de maneira            

satisfatória. Estudos sobre Ética e Responsabilidade Social, permeiam cada vez mais a            

área de Relações Públicas, se tratando de estratégias de comunicação.  

 

1. A Samarco Mineradora S.A. e o desastre em Mariana/MG 

       Fundada no ano de 1977, a Samarco Mineradora S.A. é uma indústria de             

mineração extratora de pelotas de minério de ferro e é uma das maiores empresas de               

mineração do mundo. Com sede na cidade de Belo Horizonte, no estado de em Minas               

Gerais, ela é administrada pela Joint-venture, tendo sua porcentagem total de ações            
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divididas igualmente entre as empresas Vale S.A.  e Anglo-Australiana BHP Billiton.           

Em seus dados publicados , a mineradora, salienta que possuiu um lucro de R$13,3             5

bilhões entre os anos de 2010 à 2014, possuindo até então um quadro de funcionário               

composto por cerca de 3 mil empregados.  

Situação essa, que foi revertida em 5 de Novembro de 2015, o trágico             

acontecimento na barragem do Fundão, mudou completamente a estrutura da          

Mineradora e também a imagem que a população possuía a respeito da empresa.  Uma              

enxurrada de rejeitos químicos, contaminou o solo em uma extensão de           

aproximadamente de 35 km além do município de Mariana, devastando todos os            

arredores. Segundo a Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), a           

onda de lama matou dezenove pessoas e deixou cerca de 350 famílias desabrigadas             

(RODRIGUES, 2016 apud SILVA, Julia 2016 p.11 ).  

Essa grande avalanche de rejeitos ocasionou inúmeros danos ambientais na          

região, como por exemplo a forte turbidez nos rios próximos, impedindo o            

abastecimento de água potável para algumas cidades dos estados de Minas Gerais. Além             

disso, o estado enfrentou a destruição de monumentos culturais e históricos do período             

colonial, bem como, um enorme dano ao ecossistema, prejudicando a fauna ea flora do              

local de forma irreparável. Esse foi “considerado por diversas agências de riscos o             

maior desastre ambiental da história do Brasil” (FELIPPE, 2016, p. 4 apud SILVA,             

Julia 2016 p. 11).  

 

5 Disponível em: http://www.samarco.com. Acesso em 9 de jul. de 2017; 
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Imagem retirada do site do jornal; EL Pais                            Imagem retirada do site GGN 

       Quase dois anos após a tragédia, de acordo com a promotoria de justiça do              

estado de Minas Gerais, alguns moradores ainda lutam judicialmente contra 6           

empresários e 22 pessoas físicas, as quais são investigadas pela acusação . Moradores e             6

comerciantes locais afirmam que não conseguem calcular o valor dos danos causados            

pela Samarco mineradora, pois perderam suas casas e ambientes de trabalho, sendo            

desabrigados em questão de segundos. É importante salientar também que não essas            

pessoas não perderam somente as suas casas mas também outros objetos de valor, tais              

como, documentos e veículos.  

Toda essa população atingida, ainda não obteve nenhuma sentença final a           

respeito de qualquer tipo de reparação, e além disso, os demais acordos feitos com a               

instituição, de acordo com os moradores, não estão sendo cumpridos de forma            

satisfatória. Negligência, descaso com os problemas ambientais e má gestão na           

comunicação são alguns dos inúmeros aspectos responsáveis por essa grande crise           

organizacional, que  reafirmou a falta de ética da empresa para com a população.  

 

2. Ética, Responsabilidade Social e Comunicação no caso de Mariana 

       No ano de 2009, a empresa Traning International (RTI), foi contratada pela            

mineradora para desenvolver um plano de ações emergenciais (PRAE), com a intenção            

6 http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/. Acesso em 10 de jul. de 
2017; 
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de prevenir grandes tragédias como a de 2015. O orçamento desse projeto foi avaliado              

em R$74.000,00 e era formado basicamente pela implementação de sirenes as quais            

deveriam sinalizar aos moradores das proximidades quando existisse risco iminente de           

desmoronamento ou transbordamento da barragem, a fim de, possibilitar à comunidade           

oportunidade de procurar medidas protetivas adequadas e com tempo hábil para sua            

segurança. Contudo, a Samarco Mineradora S.A. escolheu ignorar a avaliação feita pela            

empresa contratada, e optou por não fazer essa implementação. 

       A mineradora deveria ter implementado as medidas sugeridas pela empresa, com           

o intuito de afirmar seu comprometimento com a população. De acordo com Kant (apud              

Plaisance, 2002, p. 139), as instituições, no papel de agentes morais, possuem o dever              

de oferecer sempre o total comprometimento aos outros no que diz respeito a suas              

obrigações em relação ao papel social que possui e seu compromisso com a dignidade              

humana. Entende-se que a medida tomada pela Mineradora Samarco indica que a            

empresa não atendeu critérios básicos de moral e ética, levando em conta que a              

instituição contratada pela mineradora apontou a existência do risco iminente de           

desmoronamento da barragem, e que essa informação foi ignorada pela mesma.  

Quando analisamos um caso que envolve problemas de cunho social e pessoas            

prejudicadas, não podemos deixar de levar em consideração fatores como os valores            

culturais da empresa. Entender a cultura organizacional de uma instituição é de extrema             

importância para se compreender a maneira sobre como a instituição lida com            

acontecimentos como esse, para que posteriormente se tome a ética como ponto de             

partida para as reflexões.  

Neste estudo inicial, compreende-se a cultura organizacional como o "modo de           

agir e atuar dos atores envolvidos nos processos de uma dada organização. Explora-se, a              

partir desse posicionamento teórico, o imbricamento entre cultura e comunicação”          

(MARCHIORI E VILAÇA, 2011, p.5). Ou seja, a empresa deve ter conhecimento sobre             

os fatores culturais dos seus públicos, de forma a entender o que é de fato ético perante                 

esse público. 
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Levando em conta que todo indivíduo tem o direito a trabalho, moradia, saúde e              

liberdade social e econômica e que esses princípios foram dolosamente ignorados pela            

Samarco Mineradora S. A., podemos questionar se não deveria ter sido feita uma             

intervenção pública de forma a prevenir o acontecimento desse desastre.  Com base em             

Ashlley (2005), entende-se que esses questionamentos levam a discussão sobre as           

particularidades da responsabilidade social, principalmente devido a globalização e o          

imediatismo que nos deparamos atualmente. Tais condicionamentos são próprios da          

sociedade contemporânea, alcançando indivíduos e instituições de forma a intervir em           

suas formas de comunicar e relacionar, o que nos leva a questionar a flexibilidade e as                

estratégias das estruturas em relação à dinamicidade do fato e suas consequências.  

Sabe-se que cada instituição deve atender a uma preocupação quanto aos           

critérios éticos e morais abrangendo a cultura em que se insere para, assim, estabelecer              

os parâmetros que serão vistos como base para elencar a responsabilidade social como             

política de comunicação da instituição. E isto, é alcançado em minoria pelas empresas             

brasileiras (BUENO, 2009), que se centram esforços em planos de ação técnicos            

geralmente dirigidos aos objetivos imediatos. Em detrimento de um posicionamento          

estratégico que seria próprio para prevenção de acontecimentos danosos, ou mesmo para            

ação em caso de ocorrência de tragédias.  

       Assim, quando abordamos responsabilidade social devemos compreender os        

diferentes conceitos de valores que existem, e dessa forma, aplicá-los. Os valores            

morais, são as nossas crenças individuais, as quais obtemos com o passar do tempo, já               

os valores éticos, são basicamente a maneira sobre como praticamos nossas atitudes,            

sejam elas corretas ou não.  

Essas premissas devem ser levadas em conta quando falamos sobre as políticas            

de comunicação de qualquer instituição, uma vez que são elas que demonstram o             

comprometimento com a imagem da empresa. O conceito de política de comunicação            

adotado neste estudo parte da proposta de Bueno (2009). 

Pode-se simplificadamente, conceituar política de comunicação como       
um processo articulado de definição de valores, objetivos, diretrizes,         
normas e estruturas, que tem como finalidade orientar o         
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desenvolvimento de ações, estratégias e produtos de comunicação        
para uma organização tendo em vista o seu relacionamento com os           
diversos públicos de interesse (BUENO, 2009 p. 310).  

 

Enquanto técnica da profissão de Relações Públicas e de comunicação          

organizacional, a política de comunicação é a grande mestra, pois define todas as             

diretrizes a serem seguidas pelo Planejamento Estratégico, projetos e ações de           

comunicação, em suas variadas áreas e também em áreas que as tangenciam (KEGLER,             

2016). Sua materialidade trata-se de um documento construído coletivamente pelos          

públicos de uma organização e impulsionado pela sua gestão, em geral com postura             

democrática e dialógica (KEGLER, 2016). Neste sentido, as diretrizes de comunicação           

incorporam questões éticas, legais e morais próprias do seu tempo.  

Além destes documentos de comunicação institucional, política e planejamento         

de comunicação, todo profissional de comunicação, particularmente o Relações         

Públicas, que responda pelo setor de comunicação de determinada empresa, seja ela            

privada, pública ou filantrópica, deve seguir princípios morais e éticos que estejam de             

acordo com o que é frisado no Código de Ética das Relações Públicas.  

Algumas práticas nas instituições acabam por descumprir seu papel na          

efetivação das políticas morais, por isso, a importância de se estabelecer algumas            

diretrizes de comportamentos e características que as organizações precisam ter como           

essências: 

[...] preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam          
todos os públicos/stakeholders envolvidos (entendidos da maneira mais        
ampla possível); Promoção de valores e comportamentos morais que         
respeitem os padrões universais de direitos humanos e de cidadania e           
participação na sociedade; Respeito ao meio ambiente e contribuição         
para sua sustentabilidade em todo o mundo; Maior envolvimento nas          
comunidades em que se insere a organização, contribuindo para o          
desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos ou até atuando         
diretamente na área social, em parceria com governos ou         
isoladamente (ZADEK, 1998, p.1424). 

Algumas organizações, quando abordam esses assuntos, tentam, de forma         

errônea, padronizar comportamentos, muitas vezes elaborando apenas um manual         
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extremamente superficial para que os funcionários usem nesse tipo de situação. Essas            

atitudes ocasionaram problemas de imagem como o passado pela Samarco, uma vez que             

quando se enfrenta uma situação delicada e específica, os comportamentos da marca            

perante seus públicos devem ser muito bem calculados.  

Hoje, a preocupação e cuidado com a reputação organizacional nas          
redes é um lugar comum de empresas dos mais diversos ramos que já             
entenderam a relevância que isso tem, portanto a adoção de políticas de            
conduta tornou-se um recurso preventivo e até mesmo educacional para          
estas. (TERRA; BUENO. 2010 p. 9) 
 

Assim, as empresas devem estar em constante respaldo na compreensão dos seus            

públicos e devem ter também a sensibilidade de não atender somente esses valores, mas              

também as suas responsabilidades econômicas e legais perante a legislação.  

Responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas       
e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no         
sentido negativo) por membros da sociedade, apesar de não codificados          
em leis. Elas envolvem uma série de normas, padrões ou expectativas de            
comportamento para atender aquilo que os diversos públicos        
(stakeholders) com as quais a empresa se relaciona consideram legítimo,          
correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas           
(CARROLL, 2000, p. 36). 

Se todas as empresas e organizações atendessem a esses preceitos, o papel da             

responsabilidade social seria cumprido de maneira muito mais eficaz. Porém há um            

descumprimento desses valores morais por parte das instituições, uma vez que elas            

acabam por visar apenas o lucro, perdendo seus pressuposto mais humanizados. No            

case analisado, podemos perceber que essa ausência de preocupação com          

responsabilidade social, foi uma crescente.   

       A Samarco Mineradora, após a tragédia, manteve uma postura questionável, ao           

se omitir por um longo período de tempo depois do acontecimento, gerando assim uma              

grande pressão da opinião pública acerca da sua responsabilidade para com as pessoas             

atingidas pela tragédia. De acordo com Ashley (2005), em qualquer situação de dano,             

seja ele ambiental, cultural ou social, as organizações devem ter funcionários           

capacitados para se reportar a comunidade, sempre com veracidade nos fatos e de             

prontidão para situações emergenciais como essa mencionada, pois toda e qualquer           
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notícia pode tomar repercussões ainda mais catastróficas quando não tratada da maneira            

correta.  

Com isso, entende-se que a empresa não cumpriu com o seu papel social da              

forma que deveria, principalmente porque existiram diversas ocasiões onde a instituição           

se portou de maneira equivocada perante a mídia, além do fato de que foram              

descumpridas as ordens judiciais definidas a respeito do assistencialismo emergencial          

aos atingidos. É papel das organizações terem essa preocupação ética e moral nos             

segmentos ambientais e sociais,  atendendo a elementos básicos de cidadania,          

elaborando suas políticas com estratégias empresariais capazes de influenciar nesses          

cenários. 

Cabe destacar que a adoção da responsabilidade social nas estratégias          
empresariais passa por uma reflexão prévia sobre ética empresarial, na          
medida em que a responsabilidade social é um indicador de gestão           
empresarial que envolve ética em suas atividades. Ética é a parte da            
filosofia que estuda moralidade do agir humano livre, na forma de atos            
maus ou bons; nesse contexto, a ético empresarial é o estudo da ética             
aplicada à atividade empresarial (ASHLEY, 2005). 

 

A complexidade dos interesses e a difusão dos valores no ambiente           

organizacional é algo que deve estar sempre em evidência, principalmente para não            

sobrepor os interesses dos empresários aos da comunidade. Mesclando sempre em sua            

ética pessoal com os valores e critérios de sucesso para um bom desempenho. A              

correlação entre a responsabilidade social e ética, interfere diretamente no aspecto do            

dano, sendo ele uma consequência negativa para as práticas ou acontecimentos como o             

case analisado. A preocupação com os princípios éticos, valores morais e um conceito             

abrangente, mas que devem ser a base para nortear qualquer política organizacional.   

 

Considerações Finais 

Considera-se que para uma atuação contemporânea, as organizações têm o          

compromisso social e interesse público como premissa balizadora das suas ações           

técnicas, estratégicas e especializadas. Neste sentido, antes de atuar para contornar e            
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resolver crises de imagem, deve-se pensar na prevenção de possíveis acontecimentos           

que ocasionem essas crises. Cada vez mais as empresas são afetadas pela repercussão             

negativa que determinados assuntos tomam, e cabe a elas saber quais são as melhores              

formas de lidar com isso. Quando esses assuntos não são tratados da melhor forma              

possível, os resultados em relação a imagem das instituições podem ser catastróficos. 

Nesse artigo, foi feita uma exploração inicial a respeito da (I)rresponsabilidade           

Social e das falhas comunicacionais praticadas por parte da empresa durante o            

acontecimento do desastre de Mariana. Uma vez que, a instituição recebeu inúmeros            

depoimentos comprometedores e diversas retaliações na internet, e acabou por não se            

manifestar a respeito disso de forma correta, deixando ainda mais notória a falta de              

comprometimento com a população por parte da empresa e afirmando ainda mais o             

descaso dela para com os moradores das comunidades próximas. 

Postura essa que é equivocada quando abordamos desastres dessa proporção,          

uma vez que muitos profissionais de comunicação buscam adentrar apenas às ações            

técnicas e estratégicas da gestão de crise. Com isso, podemos compreender que muitas             

dessas falhas comunicacionais ocorrem devido à ausência da capacitação dos          

profissionais de Relações Públicas em relação a uma comunicação mais humanizada.           

Portanto, cabe ao Relações Públicas agir de maneira comprometida para com a            

população, atendendo sempre aos princípios éticos e morais da profissão, levando           

sempre em conta a condição social e cultural a qual o indivíduo está inserido,              

estabelecendo assim uma política de comunicação eficaz para a organização.  
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