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Resumo 

Este estudo tem o objetivo de refletir sobre a comunicação de crise a partir de uma breve 

revisão bibliográfica, inserindo a discussão na área de Relações Públicas e da comunicação 

estratégica. O contexto desta investigação refere-se à ambiência digital, potencializadora 

dos desdobramentos de crises organizacionais nas mídias sociais. Como resultados, este 

estudo propõe uma Matriz para Gestão Estratégica da Comunicação de Crise que considere 

os pressupostos da internet, além da sugestão de roteiros para a elaboração do Plano de 

Comunicação e do Manual de Comunicação de Crise. 

Palavras-chave: relações públicas; comunicação de crise; estratégias de comunicação; 

mídias digitais.  

 

Introdução 

Uma das principais subáreas de atuação do profissional de relações públicas é a de 

comunicação de crise, responsável pelo planejamento, pelo enfrentamento e pela avaliação 

comunicacional de situações críticas e seu desenrolar. Nessa direção, o presente estudo tem 

o objetivo de refletir sobre a comunicação de crise a partir de uma breve revisão 

bibliográfica e contextual, além de inserir na discussão a área de Relações Públicas e a 

comunicação estratégica, bem como discutir o conceito de estratégia.   

 Como contexto desta investigação, elegemos a ambiência digital, espaço 

potencializador dos desdobramentos de crises organizacionais, tendo em vista a velocidade, 

abrangência e potencial comunicacional das mídias sociais digitais. No cenário atual, tanto 

as organizações e os cidadãos quanto os media têm a possibilidade de produzir e 

compartilhar conteúdo em multimídias. Levando isso em conta, é meritório tal abordagem 

de nossa parte, pois múltiplos agentes sociais disputam atenção, sentidos, objetivos e 

interesses por meio de estratégias também em momentos turbulentos, seja para contribuir 

com o evento crítico seja para repercutir de maneira negativa um acontecimento.  

 A fim de refletir sobre o panorama apresentado e ir ao encontro do objetivo traçado, 

este estudo encontra-se dividido em três partes. Na primeira, abordamos o contexto de crise, 
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2 Professor Adjunto do Curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria – Campus Frederico 

Westphalen. Doutor em Comunicação (UFSM). E-mail: jonesm2@outlook.com  

mailto:jonesm2@outlook.com


 

  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
  40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

2 
 

suas tipologias, causas, fases, efeitos, bem como uma reflexão conceitual. Na seção dois, 

tratamos do conceito de estratégia e o correlacionamos à área de Relações Públicas, 

comunicação digital e comunicação de crise. Já na terceira parte, propomos uma Matriz para 

Gestão Estratégica da Comunicação de Crise que considere os pressupostos da internet, 

além de sugerirmos roteiros para a elaboração do Plano de Comunicação e do Manual de 

Comunicação de Crise.  

 

1. Crise: conceito e contexto 

Fazemos parte de uma sociedade dinâmica, de incertezas, que se retroalimenta e 

evolui a partir de transformações no sistema. Muitas destas mudanças vêm de pequenas 

situações diárias recorrentes no interior das organizações e que não vêm a público. Outras 

advêm de crises que desestabilizam, provocam ruptura no ambiente interno e no entorno 

organizacional, a maioria geradora de efeitos negativos como mortes e prejuízos financeiros 

e materiais para a organização e para outras esferas sociais. É justamente essa quebra na 

normalidade da atuação de empresas ou instituições que desperta a atenção e o interesse, 

seja da mídia a fim de realizar a cobertura seja de outros públicos, com o intuito de opinarem 

e compartilharem seus sentimentos em relação ao acontecimento crítico.   

 Na área científica, não há um consenso sobre a definição de crise, embora convirja 

a um entendimento semelhante; por isso traremos cinco definições e também emitiremos a 

nossa compreensão do conceito. Primeiramente, o conceito grego de crise – krisis – remeterá 

a um momento de sentença, mudança, decisão, significado que vem ao encontro do que 

define, evita ou resolve uma situação atípica no ambiente, a tomada de decisões ou a falta 

dela. Já segundo o Instituto para Gestão de Crises norte-americano3, as crises 

organizacionais são “[...] uma perturbação significativa na organização que provoca uma 

extensa cobertura da mídia. O escrutínio público sobre o ocorrido pode afetar as operações 

normais da organização e também ter um impacto político, jurídico, financeiro e 

governamental sobre o negócio”. Ian Mitroff (2001) postula que a crise se refere a um 

evento que afeta ou tem potencial de afetar uma organização inteira, é algo negativo, que 

não pode ser contido apenas dentro das paredes da organização. Mesmo elaborando esta 

formulação, Mitroff (2001) defende que não há uma definição precisa, assim como não se 

pode prever como, quando e por quê uma crise ocorrerá. Já João José Forni (2015, p. 4) 

entende a crise como sendo “uma ruptura significativa com a normalidade, um fato negativo 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.crisisexperts.com/2008CR.pdf> Acesso em: 24 jun. 2015.  
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que estimula uma cobertura extensiva da mídia e exige pronta ação dos agentes responsáveis 

ou vítimas do fato negativo. Extrapola o controle, muitas vezes, e pode afetar o negócio, a 

segurança, a reputação [...]”. Para Argenti (2006, p. 259),  

 

Uma crise é uma catástrofe séria que pode ocorrer naturalmente ou com resultado de 

erro humano, intervenção ou até mesmo intenção criminosa. Pode incluir devastação 

tangível, como a destruição de vidas ou ativos, ou devastação intangível, como a 

perda de credibilidade da organização ou outros danos de reputação. 
 
 

 Tendo como base tais definições, no nosso entendimento, crise diz respeito a um 

evento de caráter surpreendente que se caracteriza pela geração de instabilidade e incertezas 

nas organizações, cujas consequências têm potencial de gerar impactos humano, financeiro, 

político, material e de reputação, configurando-se num período de mudanças e de tomada 

de decisões com vistas ao equilíbrio e à evolução.     

 Fato é que a crise é uma situação iminente para qualquer organização e ninguém está 

imune às incertezas do mundo, seja por vazamento de documentos confidenciais seja por 

derramamento de produtos tóxicos. Para umas há maior probabilidade do que para outras, 

devido aos riscos de sua atuação, a exemplo dos ramos de mineração, química, siderurgia e 

petróleo. Acompanhamos em multimídias, nos últimos anos, a ampla cobertura de algumas 

situações de crise. Duas das mais significativas são o caso do vazamento pela British 

Petroleum (2010) no Golfo do México, considerado o maior desastre ecológico dos Estados 

Unidos, e o rompimento das barragens da Samarco Mineradora (BHP Billiton Brasil Ltda. 

e Vale S.A), na cidade brasileira de Mariana (MG), em 2015. 

Quando a crise vem a público pela imprensa, a situação se agrava. Como se vê, a 

mídia não noticia apenas porque é algo negativo, mas porque interessa a uma coletividade, 

é um fato inusitado, suas consequências têm dimensões amplas e por isso gera interesse. 

Mas também não depende apenas da imprensa em publicar ou não. Hoje, com a tecnologia 

móvel de conexão à internet qualquer pessoa se torna um “repórter de ocasião” ou “usuário-

mídia”, e pauta o acontecimento em mídias sociais digitais instantaneamente e para milhões 

de interagentes. Nesse sentido, a internet não apenas amplia a visibilidade dos fatos 

potencializando a crise, como também vai afetar as práticas de gestão de crises. Os efeitos 

ultrapassam as fronteiras da organização, impactando não somente na rotina do trabalhador, 

nas transações da empresa e de seus acionistas, como também nos investimentos de 

governos, fornecedores, bancos e, por consequência, no cotidiano da comunidade. As crises 

vão introduzir nas organizações elementos que alteram o ritmo e aumentam a sensação de 

anormalidade no ambiente. Toda crise é surpreendente, produzindo um efeito inesperado; 
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uma situação particular que depende do contexto e da dinâmica que adquire; demandando 

condução. É desestabilizadora, alterando as relações naturais com o entorno; caótica pela 

pressão e urgência; ingressa em incertezas. Além disso, a crise faz vítimas, seja indivíduo, 

marca ou o próprio entorno, gerando tensões e depressões (TIRONI; CAVALLO, 2004). 

Entre as causas de uma crise, falhas e erros de gestão e administração se sobrepõem: 

seja pela falta de planejamento, de prevenção, de auditorias, de controle, de treinamentos, 

de simulações, de ética e transparência nos negócios, e má gestão de pessoas; seja por 

desinformação, mau relacionamento com a imprensa, arrogância da alta administração em 

negar a possibilidade de crises ou ignorar os alertas que o entorno organizacional emite.  

Com relação à gestão, embora as organizações devessem ter um plano de gestão de 

crises, elaborado por equipe multidisciplinar, a realidade mostra o contrário. Principalmente 

em alguns ramos de atuação em que a probabilidade de uma crise é grande, a previsibilidade 

deveria ser levada em conta a fim de resguardar a reputação da marca. Na medida em que 

uma organização tem um plano de contingenciamento de situações negativas, ela tem a 

possibilidade de aprender mais e explorar favoravelmente o ocorrido, fortalecendo-se. 

No entanto, se não houver mapeamento, prevenção, treinamento e criação de 

políticas, a organização corre o risco de ter de enfrentar desprotegida cada fase da crise, o 

que vai requerer a adoção de procedimentos específicos, mas que também irá apresentar 

oportunidades para a organização operar mudanças e progredir. Podem ser resumidas em 

três as fases de uma crise (FORNI, 2015), sendo a primeira aquele momento de alerta, em 

que há sinais que podem ser detectados e merecem uma tomada de decisões que amenize a 

situação. O desencadear da crise refere-se à segunda fase, na qual se dão os desdobramentos, 

a tomada de decisões com vistas à gestão do evento crítico e à cobertura midiática extensiva. 

Diz respeito à fase decisiva e determinante. O pós-crise trata-se da terceira fase, na qual 

ocorrem a avaliação, a reflexão, o aprendizado e a adaptação às mudanças.  

 As possibilidades de crises são inúmeras, mas podemos considerar as mais 

recorrentes mapeadas nos últimos quatro anos e divulgadas pela imprensa brasileira 

(FORNI, 2015, p. 36-38). Encontram-se nesta lista crises relacionadas ao direito do 

consumidor (boicotes, mau atendimento, defeitos em produtos); à ética empresarial 

(trabalho infantil, desvio de dinheiro público ou de informações, sonegação de impostos); 

ao meio-ambiente (acidentes industriais, vazamento de produtos tóxicos, construção em 

áreas de preservação); às relações trabalhistas (greves, acidentes, assédio); a catástrofes 

naturais (enchentes, deslizamentos de terra, rompimento de barragens); à segurança pública 

(corrupção policial, violência acentuada). Também, crises relacionadas ao poder público: 
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impunidade, corrupção, nepotismo; a danos patrimoniais: depredação, concorrência 

predatória, explosões; ao controle financeiro, por meio de endividamento, prejuízo em 

balanços, perda de crédito; a contencioso jurídico, devido à possibilidade de concordata, 

processos legais contra a empresa; à imagem, pela difamação, calúnia ou pelo uso indevido 

da marca; à tecnologia: vazamento de dados sigilosos, grampos irregulares, queda do 

sistema; aos serviços públicos, pelo desabastecimento de água ou luz, caos na saúde, greves. 

E, ainda, crises ligadas a pendências regulatórias, como multas; crises de gestão, no que diz 

respeito à perda de executivos, disputas internas, pagamento de suborno; e ao ambiente 

político, pelo uso da máquina pública, disputa por cargos, etc. 

Entre os efeitos causados por crise nas organizações estão prejuízos de diferentes 

níveis. Podem ser de caráter humano (desmotivação, desemprego, perda de trabalhadores); 

de cunho econômico (perda de produtividade, de faturamento, de investidores, falência); 

prejuízos financeiros (indenizações e multas); e também danos político-simbólicos, com 

consequências à reputação além de outros possíveis efeitos perversos. Por isso, 

consideramos imprescindível a prevenção de crises por meio de plano específico, em 

especial no que se refere aos ativos intangíveis e simbólicos. Nesse sentido, acreditamos 

que somado a uma gestão eficiente, o trabalho de relações públicas se faz indispensável para 

uma comunicação de crise transparente, ágil, ética e planejada.  

 

2. Relações Públicas Estratégicas 

Nesse processo de crise, a atuação do relações-públicas aumenta e também tem a 

oportunidade de legitimar-se enquanto gestor da comunicação organizacional. A 

comunicação é imprescindível nestes momentos e o RP é quem detém as competências para 

evitar boatos, facilitar o fluxo de informações, gerir a imagem e potencializar oportunidades 

que surgem na instabilidade. O RP enquanto profissional estratégico precisa ser um leitor 

de cenários (GRUNIG, 2009, p. 94), a fim de identificar assuntos emergentes potenciais, 

preparar a organização para o enfrentamento de ameaças e para a administração de conflitos. 

Deve identificar os públicos-chave, analisar o ambiente em diversas dimensões (política, 

econômica, cultural e social) identificando os pontos fortes e fracos, as ameaças e 

oportunidades a fim de propor estratégias, contribuir assim na tomada de decisões junto à 

direção e avaliar o esforço empreendido a fim de lastrear a continuidade do trabalho de 

relações públicas excelentes. Segundo Grunig (2009, p. 92), 

 

Grande parte de todas as crises é causada por decisões gerenciais, e não por acidentes 

ou desastres naturais. Assim sendo, a maior parte das crises ocorre porque a gerência 
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não se comunicou com públicos estratégicos sobre os potenciais assuntos emergentes 

antes que os públicos criassem um assunto emergente e, finalmente, uma crise.  
 

 E para estabelecer um relacionamento com o público, Grunig (2009, p. 92-93) sugere 

quatro princípios de comunicação de crise que precisam ser considerados: Princípio de 

relacionamento: a vulnerabilidade a questões emergentes diminui quando a organização 

possui relacionamentos duradouros de qualidade com públicos que poderiam questionar 

decisões; Princípio de responsabilidade: aceitar a responsabilidade de administrar uma crise 

até mesmo quando não sejam culpadas pela crise; Princípio de transparência: revelar tudo o 

que se sabe sobre a crise ou os problemas envolvidos; e Princípio de comunicação simétrica: 

é preciso o diálogo verdadeiro com os públicos.     

 Comunicação de crise é permanente e contínua. Refere-se a um processo planejado 

antes da crise para ser implementado dia após dia, e de forma mais intensa num momento 

de instabilidade. Por isso, trata-se de um processo diário de comunicação, com a realização 

de projetos que deem visibilidade positiva à organização, gerem relacionamentos de 

qualidade e fortaleçam a marca. Tal dinâmica é o que permite a construção de uma base 

sólida e um estoque de confiança junto à imprensa e aos públicos, no intuito de estar mais 

protegido se porventura uma crise abater sobre a organização.  

 

É preciso construir redes de apoiadores ou seguidores antes da ocorrência da crise. 

Num cenário de crise, será muito difícil conectar influenciadores, blogueiros, 

jornalistas e a própria comunidade para a marca da organização. A fidelidade é forjada 

ao longo do tempo. Por isso, precisa ser construída num ambiente de normalidade da 

organização e não durante um período de conturbação (FORNI, 2015, p. 254).  

 
Sendo assim, por meio de uma postura honesta, ágil, proativa, ética e responsável, 

defendemos a ampla produção de conteúdo e o seu compartilhamento através de mídias 

digitais que considerem o público leitor, no sentido de oferecer às pessoas mensagens 

respeitosas que gerem esclarecimento, aliviem a situação, evitando a criação de boatos e 

distorções. Para isso, são necessárias informações disponíveis, abertas ao público e à 

imprensa, de caráter instantâneo e de cunho verdadeiro. E isto cabe ao profissional de 

relações públicas pensar de forma a contemplar o planejamento estratégico global da 

organização e tomar as decisões comunicacionais. Para Pérez (2012, p. 10),  

 
A função do profissional de comunicação não é tanto comunicar como pensar a 

mensagem. Para a primeira tarefa cabem muitos e variados ofícios; para a segunda só 

cabe pensar em uma estratégia, alguém que tem a capacidade de estabelecer uma 

ponte entre a visão e a missão de sua organização [...].  
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  As mensagens que se prestam a informar, esclarecer e interagir podem ser 

elaboradas de forma cada vez mais personalizadas e dirigidas graças às mídias digitais. 

Mitroff (2000, p. 60-61) sinaliza que “[...] as tecnologias da informação, tais como a 

internet, a televisão, as novas mídias desempenham significante papel na ocorrência das 

crises graves, como na maneira de conduzi-las”. Sendo assim, a internet além de 

potencializar as crises pela visibilidade e pelas possibilidades de o usuário-mídia (TERRA, 

2010) se expressar, também permite a propagação do ponto de vista da organização em sites 

institucionais, blogs ou hotsites atualizados, que servem de base para a busca de informações 

por parte da imprensa e pelo cidadão, que compartilha em seus perfis em mídias sociais 

digitais. No entanto, lembramos que a gestão de crises não pode se dar apenas por meio da 

ambiência digital, uma vez que nem todos os públicos de interesse estão conectados à rede 

mundial de computadores ainda. Faz-se essencial o uso dos tradicionais press-releases, da 

realização de coletivas de imprensa, de reuniões com a comunidade e da emissão de 

comunicados via rádio, TV ou jornal impresso. Acreditamos na inserção e na articulação de 

atividades empreendidas na ambiência digital (publicações e campanhas institucionais ou 

mercadológicas, interação com os públicos, concursos culturais, pesquisas de opinião, etc.) 

com as tradicionais subáreas da comunicação organizacional integrada.  

Forni (2015, p. 20) defende que as crises “seriam um momento em que a eficiência 

das estruturas de relações públicas da organização seria testada sob circunstâncias extremas. 

Isso sim. Mais cedo ou mais tarde, não importa o tamanho da corporação, ela teria que 

passar por esse rubicão”. No entanto, um primoroso trabalho de relações públicas não é 

suficiente nem para evitar, nem para resolver uma crise. É preciso uma gestão efetiva da 

alta administração, atenta e aberta a detectar sinais, riscos e ameaças que o entorno emite, 

para assim tomar decisões com vistas a evitar, prever ou gerir situações turbulentas. Pois 

uma vez negligenciados os processos de comunicação e de gestão administrativa, fácil e 

rapidamente implicarão negativamente nas percepções construídas pelo público a respeito 

da organização, impactando diretamente na sua imagem e na sua reputação. 

Com o ambiente em constante mudança, principalmente no mundo dos negócios, 

conquistar uma reputação positiva e sólida é fator estratégico de competitividade, e que 

demanda a construção de uma identidade organizacional consistente e coerente com a 

imagem percebida pelos públicos. Além da imagem e da reputação de uma empresa, outros 

ativos intangíveis (BUENO, 2014) estão relacionados com as percepções que os públicos 

desenvolvem e que influenciam no momento em que uma crise se instaura. Atributos que 

geram valor à organização ou protegem o valor já existente são tão ou mais valiosos do que 
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os ativos tangíveis (estrutura física, vendas e finanças, por exemplo) e, por isso, precisam 

ser corretamente geridos para continuarem sendo fontes de competitividade. Estamos 

falando de atributos tais como a marca, as premiações, as patentes, a segurança da 

informação, o comprometimento com a sustentabilidade do negócio e do ambiente, as 

relações institucionais, as políticas de comunicação, as tecnologias desenvolvidas, os 

índices de inovações, além da gestão de riscos e do conhecimento gerado.  

 Todos esses elementos constituintes da identidade, da imagem, da reputação, e dos 

ativos intangíveis de uma organização, além de serem comunicados em multimídias e 

geridos por ela própria, segundo princípios de visibilidade e transparência, também são 

levados a público pela mídia, cuja oferta de sentidos é operada por um discurso construído 

por ela e pelos interagentes. Nessa direção, a importância das relações públicas se dá pela 

gestão da identidade, da imagem e da reputação organizacionais, seja por meio de auditorias 

de imagem periódicas seja pelo relacionamento com a mídia, ou ainda pela comunicação 

em mídias digitais. Para isso, as organizações precisam lançar mão de estratégias que visam 

à comunicação de suas ações, à expressão dos seus discursos, à memória que é construída 

tanto pelos media quanto pela própria organização e também pelos públicos com os quais 

precisa interagir em mídias sociais digitais sob o princípio de relacionamento. E, diante de 

um cenário de crise, é papel das organizações porem em prática o que está determinado em 

seu plano estratégico no que tange à gestão de situações turbulentas. Para isso, deve segui-

lo desde a prevenção de incidentes e, frente a ocorridos indesejados, fazer a leitura da 

realidade e executar a estratégia de comunicação previamente elaborada para estabelecer 

processos de visibilidade, interação, transparência e legitimação junto aos seus públicos.  

 São os períodos de crise os momentos que demandam um processo estratégico 

alinhado com os princípios da organização e coerente com as mudanças do ambiente, a fim 

de que haja a adaptação e sobrevivência nesta nova realidade a ser transformada/superada. 

Esta realidade dinâmica é o ponto de partida e exige o estabelecimento de uma estratégia, 

que é produto de um processo de pensamento e eleição de rotas de ação para a tomada de 

decisões assertivas (PÉREZ, 2012). A concepção de estratégia passa a ser disseminada no 

mundo empresarial a partir do século XX. Com contribuições da Sociologia, mais adiante, 

a comunicação assume o caráter estratégico, o qual hoje se revela transformado, uma vez 

que o planejamento neste nível é flexibilizado pela participação do público e pelas novas 

ambiências. Ao recorrermos à literatura que trata da Estratégia percebemos a recomendação 

de se estruturar caso a caso no que se refere a definições do conceito, da Disciplina, da 

capacidade e do processo. Por isso, optamos por discutir o entendimento de estratégia (com 
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“e” minúsculo) a partir de dois autores - Mintzberg (2001) e Pérez (2001, 2012) - e ao final 

construirmos a nossa compreensão de estratégia no contexto desta pesquisa.  

 Mintzberg (2001) aponta que o processo estratégico é algo não programado, que não 

obedece a uma rotina ou estrutura. Envolve, para o autor, processos de pensamentos que 

dizem respeito à organização e ao ambiente, a decisões e formas de implementação destas 

em contextos de mudanças do ambiente. Com relação às dimensões da estratégia, Mintzberg 

formula sua visão em 5P’s: Plano (modos de ação), Perspectiva (como as visões são 

concebidas na mente), Pretexto (enfrentamento à concorrência), Padrão (comportamentos 

esperados), e Posição (ecologia ambiental em relação à competição). Já Pérez (2001) propõe 

o entendimento deste processo em oito dimensões, sendo elas: a estratégia como 

antecipação, decisão, método, posição, marco de referência, perspectiva, discurso, e relação 

com o entorno, sendo muito mais abrangente e relacional do que a antecedente.  

 O enfoque de Pérez (2012) a respeito da estratégia concentra-se na noção de 

articulação social e não no contexto de conflito, mudando o foco econômico para o 

relacional humano, o que concede à comunicação papel-chave no processo estratégico, 

principalmente quando se trata de um cenário com mercados interconectados, novas formas 

de organização social, conversação em rede, incertezas globais em todas as esferas e 

intercâmbio de conhecimentos. A estratégia (PÉREZ, 2012) nesse contexto trata-se de um 

processo que não garante êxito e tem a incerteza como companhia num caminho de 

instabilidades até o alcance das metas.  O que chamamos de estratégias são pacotes de 

decisões adotadas em momentos de dúvida, que indicam eleição de alternativa e levam em 

conta a intervenção potencial de outros operadores do entorno. 

E na ambiência da internet, onde quase tudo está visível a todos e os processos 

ocorrem de maneira fluida e veloz, a estratégia com ênfase digital é ainda mais complexa e 

deve ser muito mais flexível em função da ação dos interagentes e da metodologia mais 

intuitiva do que a analítica tradicional. Nessa direção, Pérez (2012, p. 38) sinaliza que “a 

mudança na tecnologia armamentícia alterou necessariamente as estratégias militares ao 

longo da história. Do mesmo modo que, hoje em dia, as redes sociais estão transformando 

as estratégias de comunicação de pessoas e corporações”. Estamos, pois, diante de um 

cenário que demanda estratégias específicas para cada espaço digital, pensada no 

interagente, além de ser intuitiva e contar com planos que deem conta do fluxo que é gerado 

a partir do compartilhamento de conteúdo na ambiência da internet. Fazem-se 

imprescindíveis a avaliação minuciosa do entorno, o pensamento de antecipação e visão de 

futuros possíveis, a imaginação, a atuação de agentes no ambiente, o planejamento de ações, 
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a aprendizagem a partir das nossas eleições de rotas, além de outras características que 

consideramos essenciais no que se refere à atuação digital: considerar a capacidade 

simbólica, polissêmica, de interpretação e de contextualização dos interagentes.  

Com a comunicação em rede, a organização em crise fica mais exposta, demandando 

uma tomada de decisões ágil e assertiva. Para essa mudança de cenário, exige-se adaptação 

com a mudança da estratégia. Pérez (2012) indica que transformar uma realidade indesejada 

em um futuro almejado implica em considerar novas ferramentas, novas abordagens, eleger 

rotas, além de compreender que “[...] a Comunicação deixa de ser um recurso estratégico 

para ser um elemento constituinte da própria estratégia” (PÉREZ, 2012, p. 203). Nesse 

sentido, a estratégia de presença digital está ligada à cooperação, à associação, ao diálogo e 

à capacidade de atuar em conjunto (PÉREZ, 2001), constituindo-se num complexo de ações 

que têm a finalidade de estabelecer relações e maximizar as oportunidades.  

Ao discutirmos tais noções, conseguimos depreender aspectos da comunicação, do 

relacionamento com os públicos, da divulgação das ações realizadas, da cultura 

organizacional, do desenvolvimento de projetos entre outras nuances da área de estudo. 

Dessa forma, ancorados principalmente em Pérez (2001, 2012), entendemos por estratégia 

de comunicação um conjunto planejado e contínuo de ações de comunicação originados em 

processos de pensamento, que consideram o entorno e levam à tomada de decisões para o 

alcance de metas e objetivos organizacionais de forma relacional. 

Hoje, muitas estratégias são estabelecidas na ambiência digital, seja por meio de 

sites, portais, hotsites, aplicativos para smartphones e tablets, seja a partir de mídias sociais 

digitais, entre elas os blogs corporativos, institucionais e de notícias, para os quais é preciso 

se ter em mãos um plano estratégico de comunicação e levar em conta potenciais crises. Por 

isso, devemos estar acompanhados de um manual de comunicação de crise, constante na 

matriz para gestão estratégica que propomos a seguir.  

 

 

3. Matriz para a gestão estratégica da comunicação de crise 

Diante de pesquisa bibliográfica empreendida e dos resultados da pesquisa de 

Machado (2016), cuja análise levou em conta as estratégias de comunicação de crise da 

Petrobras e seus desdobramentos nos campos político e midiático, sugerimos como 

contribuição à área de Comunicação e às organizações um conjunto de ações estratégicas a 

serem empreendidas através do processo de comunicação de crise. Tais ações são voltadas 

para a gestão da comunicação de crise por organizações públicas e privadas no 
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relacionamento com os seus públicos. Trata-se de um recurso para o campo organizacional 

fazer frente a crises como forma de posicionamento, evitando ou gerenciando crises e/ou a 

comunicação de crise das empresas que dele fazem parte. Dessa forma, indicamos as 

seguintes práticas de comunicação estratégica:  

 

Quadro 1 – Práticas de Gestão Estratégica em Comunicação de Crise.  

Práticas estratégicas Descrição 

Plano estratégico de comunicação  Documento que formaliza as práticas de comunicação na 

organização, levando em conta os objetivos, as metas, 

estratégias e a avaliação das ações. 

Relacionamento com a Imprensa e 

com a Comunidade 

Manutenção permanente do envio de releases aos veículos de 

comunicação e realização de programas contínuos de 

aproximação com a comunidade.  

Presença digital ativa: sites, hotsites, 

blogs e mídias sociais digitais 

Presença e atuação na internet de forma planejada e 

profissionalizada, considerando as características da ambiência 

digital, tais como interação, instantaneidade, convergência e 

formação de redes.  

Apropriação das lógicas midiáticas: 

tecnológica, profissional e simbólica 

Uso de tecnologias, linguagem, estratégias e know-how do 

campo mediático, fortalecendo a comunicação organizacional. 

Comunicação multimídia: online e 

off-line 

Potencialização de recursos multimídia disponíveis para a 

comunicação com os públicos em diferentes espaços a partir da 

convergência de mídias. 

Manutenção de canais abertos de 

comunicação 

Existência de pontos de contato e interação analógicos e 

digitais, com pessoas treinadas e disponíveis para ouvirem e 

responderem. 

Autorreferenciação/Autopromociona

lidade 

Publicações que se refiram às ações realizadas pela organização, 

a fim de dar visibilidade, fortalecer, legitimar valores e 

posicionamento. 

Desintermediação através de mídias 

proprietárias 

Uso de sites, blogs, hotsites específicos aplicativos móveis e 

outros espaços digitais próprios, além das mídias sociais digitais 

comerciais. 

Agenda positiva de notícias 

institucionais 

Publicação dos acontecimentos positivos que ocorrem na 

organização ou de realizações dela no sentido de potencializar 

fatos favoráveis que envolvam a organização. 

Política de transparência nos 

negócios e na gestão 

Formalização e fiscalização das práticas de gestão dos negócios 

na organização, mantendo investidores, colaboradores e 

comunidade informados e cientes.  

Comunicação integrada Coerência entre o discurso organizacional e a prática, com 

sinergia das áreas e subáreas da comunicação, envolvendo os 

diferentes públicos de interesse de forma efetiva.  

Exploração das linguagens icônica e 

hipertextual 

Potencializar o uso de diferentes linguagens que principalmente 

a internet oferece para a construção de estratégias 

comunicativas e discursivas, a exemplo de infografias, vídeos e 

hiperlinks. 

Potencialização das visadas 

incitativa e de captação no discurso 

Buscar com que os públicos creiam e sintam o impacto das 

ações realizadas pela organização, seja por meio da realização 

de projetos, divulgação ou relacionamento. 

Execução permanente de projetos 

sociais, ambientais, esportivos e 

culturais 

Realização de ações que construam bom relacionamento e 

imagem permanentemente, não apenas em momentos 

turbulentos. 

Realização periódica de auditorias 

de processos e de imagem 

Cultura de fiscalização, avaliação e revisão de práticas 

organizacionais, com vistas à detecção de riscos aos negócios e 

à imagem corporativa junto à sociedade. 



 

  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
  40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

12 
 

Política de controle e de avaliação 

das ações 

Instauração de medidas que tornem os processos passíveis de 

otimização, com objetivos, metas, métricas e indicadores 

predefinidos em planejamento.  

Manual de comunicação de crise 

atualizado 

Documento que formaliza as ações a serem postas em prática 

antes, durante e depois de uma crise, o qual preveja 

treinamentos, simulações, públicos, discursos, staff, porta-

vozes, cronograma, comitê de crise e ações pontuais.  
 

Tendo em vista essas práticas, ponderamos que ainda há necessidade por parte das 

organizações pela sistematização da sua presença digital, levando em conta alguns 

pressupostos do contexto da internet. As práticas de relações públicas não podem prescindir 

de cinco pressupostos para a atuação estratégica em mídias digitais: conhecer seu público 

online (para não falar com ninguém ou com todo mundo), desenvolver planejamento 

específico para a ambiência digital (interligado ao plano tradicional global), avaliar o 

potencial, a adequação e a viabilidade do uso de cada tecnologia (a fim de não desperdiçar 

esforços e investimentos), além de priorizar o conteúdo e a interação em vez da 

disseminação unilateral de informações irrelevantes, mantendo-se interessante em meio a 

publicações de outras organizações. Tendo isso como princípios, basta pensar nas ações e 

estratégias mais efetivas a serem empreendidas nesses espaços digitais, nos quais as relações 

públicas têm muito a potencializar, haja vista sua essência relacional.  

 Com base nos itens 1 e 17 da Matriz para Gestão Estratégica da Comunicação de 

Crise e nos pressupostos para presença e atuação em mídias digitais, consideramos que 

podemos contribuir neste trabalho com dois instrumentos fundamentais de gestão da 

comunicação: um roteiro para o planejamento de comunicação que inclua a área digital e 

um manual de comunicação de crise que considere também o cenário da internet.  

 As funções de Relações Públicas não são substituídas quando as práticas de RP são 

empreendidas em mídias digitais. O que acontece é um ajustamento à lógica da internet, 

mas com o aporte teórico, técnico e profissional que há tempos viemos aperfeiçoando diante 

da dinâmica dos cenários. Por isso, a atuação do relações-públicas, profissional responsável 

pela gestão dos relacionamentos, da comunicação, da identidade, imagem e reputação 

organizacionais, continua indispensável e ainda mais fortalecida, haja vista a visibilidade 

que a internet dá às potencialidades e ao mesmo tempo às fraquezas das organizações.  

 Sendo assim, o RP deve primar pelo planejamento de suas práticas, a partir de 

pesquisas, sob pena de incorrer em improvisações ou perder o controle em determinadas 

situações, uma vez que a tomada de decisões na ambiência digital foi acelerada, provocando 

tanto resultados positivos pela competente condução de casos controversos quanto desastres 

de comunicação, pelo despreparo e falta de planejamento das marcas no trato das 
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circunstâncias. Abaixo, listamos um roteiro como sugestão para a elaboração do plano 

estratégico de comunicação que leve em conta o contexto digital de atuação:  

 

Quadro 2 – Roteiro para elaboração de Plano Estratégico de Comunicação.  

Item Descrição 

Sumário 

executivo/ 

Apresentação 

Descrever a organização/marca/produto/serviço: ramo de atuação, histórico, 

missão, visão, valores e objetivos organizacionais. 

Diagnóstico Elencar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, realizar análise da 

concorrência, pesquisa de opinião pública, auditoria de imagem, netnografia, 

grupos focais, conversais informais, além de coletar e cruzar os dados do 

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) da organização.  
Públicos Definir e descrever os públicos e as personas, estabelecer o grau de relação e 

envolvimento desses com a organização de acordo com as pesquisas realizadas.  
Prognóstico A partir do diagnóstico e do público, elencar situações que precisam de atenção 

especial e sugerir o que pode ser feito. 
Estratégia 

 
Definir a estratégia de comunicação e de presença digital de acordo com a 

estratégia do negócio e das necessidades encontradas no diagnóstico. 

Posicionamento 

 
Determinar o posicionamento off-line e em mídias digitais levando em conta o 

posicionamento do negócio, com justificativa e argumentação de defesa em caso de 

questionamentos, elogios ou ataques. 
Objetivos e metas  Definir objetivos e metas mensuráveis de curto, médio e longo prazos, de acordo 

com o planejamento global do negócio 
Riscos e Crises 

 
Elaborar levantamento de potenciais crises a serem enfrentadas, a partir da 

identificação de riscos, e descrever as soluções/respostas/medidas a serem tomadas. 

Plano de ação 

 
Definir ações para multimídias (campanhas, concursos, eventos, calendarização), 

descrevendo-as e justificando-as. 

Plataformas Definir as plataformas a serem usadas (dispositivos online e off-line) 
Recursos 

 
Determinar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros necessários para a 

execução do plano de ação. 

Presença off-line e 

online 
Definir as editorias de conteúdo, linguagem, tom, padrão visual. 

Cronograma Definir das datas de implementação e finalização de cada ação/etapa/postagem.  
Monitoramento e 

Controle 
Elencar os softwares pagos e gratuitos a serem usados. 

Mensuração e 

Avaliação 
Estabelecer as métricas e os indicadores quantitativos e qualitativos de referência, 

elencar as pesquisas a serem realizadas e métodos de avaliação.  
  

 

Se antes de ter uma presença oficial na ambiência da internet o profissional de 

relações públicas não empreender este exercício de pensamento, respondendo a 

questionamentos mentais, levando em conta pareceres técnicos e formalizando o 

planejamento num plano de atuação mediante pesquisas e elaboração de estratégias, corre-

se o risco de incorrer em ações incoerentes, ter presença digital apática, haver desperdício 

de investimentos, ausência de resultados positivos e até mesmo a geração de crises.  

 Nesse sentido, e levando em conta que hoje toda comunicação é de risco, em virtude 

da ampla visibilidade oriunda muito em razão dos espaços de comunicação digital, que 

possibilitou a qualquer agente se expressar para muitos, as organizações precisam manter-
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se alertas e trazer em mãos um manual de comunicação de crise que leve em conta a 

ambiência da internet e suas características. Tendo como referência o aporte teórico de Forni 

(2015), Coombs (2007), Argenti (2006) e Mitroff (2000) sobre prevenção e gestão de crises, 

elencamos a seguir um rol de itens que consideramos indispensáveis para prevenir e/ou 

gerenciar de forma efetiva a comunicação de crise, atualizando a bibliografia atual no 

sentido de incluir pontos concernentes ao contexto digital: 

 

Quadro 3 – Roteiro para elaboração de Manual de Comunicação de Crise.  

Item Descrição 

Conceituações 
 

Descrever os entendimentos de: risco, crise, sinais e de emergência para a 

organização. 

Objetivos do manual 

de crise 
 

Elencar os objetivos da existência, da apresentação e do uso do manual. 

Objetivos da 

comunicação de crise  
 

Elencar os objetivos das práticas de comunicação em períodos de crise. 

Glossário 
 

Listar o significado de siglas, códigos, abreviaturas e termos técnicos a fim de 

facilitar a comunicação. 

Públicos 
 

Determinar os públicos, segundo prioridades da organização e do cenário 

apresentado, a serem contatados, atendidos, deslocados, respondidos. 

Cenários 
 

Delinear potenciais cenários, de acordo com os sinais do entorno ou a partir do 

modus operandi do ramo de negócio. 

Riscos 
 

Elencar os riscos iminentes ou temas sensíveis, seus potenciais impactos e 

possíveis respostas. 

Comitê de crise 
 

Definir as pessoas que farão parte (e se reunirão periodicamente), um ou mais 

porta-vozes, os instrumentos de gestão e descrever as atribuições do comitê e as 

funções de cada setor. 

Protocolos de ação 
 

Estabelecer os protocolos de ação a fim de agilizar a atuação em momentos de 

crise. 

Fluxograma de ações 
 

Delinear fluxogramas de cada ação a ser implementada durante e após a crise, a 

fim de facilitar o fluxo dos processos. 

Recursos 
 

Definir locais, equipamentos, materiais e equipes e alocar recursos financeiros 

necessários para as providências. 

Check-list 
 

Listar todas as ações necessárias a fim de sistematizar o andamento da gestão de 

crise e não precisar recorrer a improvisos. 

Ações básicas 
 

Discriminar as ações necessárias e os procedimentos correspondentes de cada 

uma delas, constando nomes de setores/equipes/pessoas responsáveis e 

momentos de execução. 

Mailing 
 

Manter uma lista atualizada de contatos importantes: equipe do comitê, 

imprensa, empresas de segurança, órgãos de segurança, emergência e defesa, 

órgãos do governo, unidades da organização (nome, cargo, ramal e telefone 

celular, e-mail, endereço, número de aplicativos de mensagens instantâneas). 

Imprensa 
 

Manter relacionamento contínuo e permanente com a mídia, estabelecer 

mensagens-chave, definir períodos de atuação durante a instauração da crise e 

criar respostas para perguntas frequentes, além de estabelecer canais de 

comunicação online e off-line que estarão disponíveis. 

Internet 

 

Definir o posicionamento em mídias digitais, mensagens a serem postadas ou 

divulgadas, plataformas a serem priorizadas ou criadas, momentos de ação ou 

interferência, equipes e softwares necessários para o monitoramento e a 

interação. 

Procedimentos 

complementares 
 

Listar procedimentos que não são padrões, mas que podem ser úteis. 
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O que não fazer 
 

Listar atitudes que devem ser evitadas pelos colaboradores e seus familiares, 

pelas chefias, pelos acionistas, a fim de evitar boatos ou transtornos maiores. 

Ações para o pós-crise 

 

Realizar pesquisas e auditorias de opinião e imagem, além de avaliar a crise, 

medir os impactos do ocorrido e propor mudanças se necessário. 

 

Um manual de comunicação de crise precisa ser objetivo, claro, conciso e estar à 

disposição de todas as pessoas que fazem parte da organização, incluindo os familiares dos 

colaboradores, as comunidades próximas e os fornecedores, a fim de que se evite danos 

ainda maiores e que se possa contar com o apoio desses públicos. Dessa forma, não basta 

apenas a direção, os colaboradores e os acionistas estarem envolvidos. É preciso um esforço 

conjunto e contínuo para prevenir e gerir riscos e crises. Daí a necessidade da presença de 

profissionais de relações públicas nas organizações permanentemente, uma vez que os 

relacionamentos e a imagem são construídos dia após dia, num trabalho consistente, 

planejado e de longo prazo, que garante a sustentabilidade do negócio, da marca, da 

identidade, dos valores, da imagem e do discurso organizacionais.    

 A comunicação não se refere, pois, a um conjunto de ações pontuais, sejam 

postagens em mídias digitais, eventos, sejam comunicados, press-releases ou campanhas. 

Diz respeito a um complexo estratégico de relações que busca pôr em comum as pessoas e 

as organizações em torno de objetivos e interesses. E nesse sentido, todo o ferramental, 

aliado a um planejamento consistente e à responsabilidade técnica profissional no cotidiano 

e no contexto de crise, será posto à disposição para que a organização defina estratégias 

comunicacionais e discursivas no sentido de estabelecer um contrato de comunicação com 

seus públicos, a fim de fazer valer seus valores, sua ideologia e sua simbólica no espaço 

social, buscando diminuir os impactos de uma eventual crise.   

 

Considerações pontuais  

 A subárea de comunicação de crise apresenta-se como sendo uma das mais 

importantes em que os relações-públicas podem apresentar o seu valor enquanto 

profissionais responsáveis pela gestão de casos críticos, primando pelo planejamento, pela 

ética e pela responsabilidade na condução das ações necessárias. Porém, a comunicação de 

crise é por muitas vezes negligenciada pelos gestores da área da Administração e também 

da Comunicação. É o que mostra o contexto atual, em que convivemos com a crise de 

legitimidade das instituições brasileiras, com a crise econômica, política e social causada 

pela corrupção e má-gestão, com iminentes atos terroristas em países de todo o mundo, 

assim como com a desonestidade das organizações privadas as quais desrespeitam o meio-

ambiente, os próprios funcionários e os consumidores dos seus produtos e serviços.  
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 Entre tantas outras, estas situações são potencialmente geradoras de instabilidade em 

nossa sociedade e requerem uma visão especializada. Nesta conjuntura, as relações públicas 

se mostram como um vetor imprescindível no processo de gestão de crises. Foi em face 

deste contexto que decidimos refletir e fazer proposições neste estudo, contribuindo para o 

pensamento da área na academia e para a prática profissional de RP nas organizações.  
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