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RESUMO 

 

O presente artigo visa a analisar a repercussão da morte da onça Juma nos principais 

portais de notícia do estado do Amazonas, ocorrida nas dependências do zoológico do 

Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), instituição subordinada ao Comando 

Militar da Amazônia (CMA) e ao Exército Brasileiro, após o animal ter sido exibido no 

tour de passagem da tocha olímpica pela cidade de Manaus, no dia 20 junho de 2016. 

As notícias que compuseram o material de análise foram coletadas dos portais G1 

Amazonas, Portal A Crítica, Portal Amazônia, Portal D24AM, Portal do Holanda e 

Portal Em Tempo, e a metodologia escolhida foi a Análise de Conteúdo. Verificou-se a 

contribuição do conteúdo midiático presente nos veículos para os possíveis efeitos 

negativos do ocorrido na imagem do Exército Brasileiro, nas figuras do Cigs e do CMA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crise; imagem institucional; mídia; portais de notícia; relações 

públicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No mundo contemporâneo e globalizado, a Internet aumentou e acelerou os 

processos de compartilhamento de informação. Tanto que, cada vez mais, a imagem 

retratada pelas mídias características desse contexto, como os portais de notícia, pode 

ter impactos reais no conceito de identidade das organizações frente à sociedade e aos 

seus públicos de interesse. 

O artigo desenvolvido tem o objetivo de analisar a repercussão nos portais de 

notícias do estado do Amazonas acerca do episódio referente à morte da onça Juma, no 

mesmo dia (20 de junho de 2016) e local da exibição do felino em um dos pontos de 
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passagem da tocha olímpica pela cidade de Manaus: o zoológico do Centro de Instrução 

de Guerra na Selva (Cigs). 

Após o atendimento veterinário, durante uma troca de jaulas, o animal escapou 

e, apesar de atingido por tranquilizantes, teria avançando em um dos militares no 

momento do resgate, o que ocasionou seu falecimento por um tiro de pistola. Juma era 

uma onça-pintada, espécie símbolo da Amazônia e, coincidentemente, mascote oficial 

da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. 

Na primeira parte do estudo, buscou-se, portanto, esclarecer os conceitos de 

imagem e identidade institucional, a concepção de notícias, bem como a formação da 

opinião pública atrelada ao campo de influência exercido pelas mídias. A partir disto, no 

segundo momento, partiu-se para uma análise mais aprofundada sobre os 

desdobramentos do acontecimento em questão, em que foi realizada uma abordagem 

dos efeitos desta repercussão na imagem institucional do Exército Brasileiro. 

Uma das hipóteses para tamanha repercussão também em veículos nacionais e 

internacionais seria não somente a relevância dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas o 

grande debate gerado mundialmente pela morte de outro animal por motivos similares 

cerca de um mês antes: No dia 28 de maio, o gorila Harambe, mantido pelo zoológico 

de Cincinnati, nos Estados Unidos, foi morto com um disparo de rifle após uma criança 

ter caído em seu cercado, acontecimento que pode contribuir para a compreensão da 

repercussão negativado do ocorrido no zoológico amazonense junto à opinião pública. 

A popularização das redes sociais, ao mesmo tempo em que contribuem a 

sustentar uma imagem positiva de diversas organizações, também representam um 

grande risco, caso os procedimentos adotados no relacionamento com os públicos não 

estejam contemplados em um eficiente trabalho estratégico de Comunicação, 

coordenado por um profissional de Relações Públicas, para que seja possível prever 

cenários como o apresentado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

No contexto da sociedade da informação, é importante que as organizações 

estejam cientes dos impactos que a repercussão negativa de um fato pode ter em sua 

imagem institucional, pois, dependendo do caso, sua reputação e sua identidade também 

correm o risco de serem atingidas.  
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De acordo com Kunsch (2003), a imagem pode ser entendida como uma visão 

subjetiva da realidade objetiva, ou seja, as pessoas interpretam as mensagens emitidas 

pela organização de acordo com as experiências vivenciadas durante toda a sua vida, 

fazendo com que cada imagem formada seja única e individual. 

Neste sentido, a imagem percebida é um instrumento estratégico para as 

organizações, que, por meio das técnicas de Comunicação e Relações Públicas, podem 

emitir e reforçar seus valores para seus públicos. Conforme Farias (2002), citando Costa 

(1995), a imagem é fruto da identidade organizacional, evidenciada nos feitos e nas 

mensagens. Desta maneira, "é um valor que sempre se deseja positivo – isto é, crescente 

e acumulativo – e cujos resultados são o suporte favorável aos êxitos presentes e 

sucessivos da organização”. 

A identidade, por sua vez, é o que distingue uma organização das outras, como 

seu histórico, estrutura, suas definições de missão, visão, valores, etc. Segundo Kunsch 

(2003), a identidade corporativa refere-se aos valores básicos e características atribuídas 

às organizações pelos seus públicos internos e externos, uma manifestação tangível da 

personalidade da organização. 

Deste modo, a construção de uma imagem positiva só é possível a partir de uma 

identidade sólida, construída com base nos relacionamentos da organização com seus 

públicos de interesse ao longo do tempo. No caso do presente estudo, a noção de 

instituição para o Exército Brasileiro, atrelada à sua reputação e imagem junto à 

sociedade, é um de seus maiores patrimônios. 

Partindo, então, do princípio de que a imagem será percebida de forma diferente 

por cada indivíduo, é importante compreender a função das mídias no processo de 

construção de sentido destas mensagens, como no caso, das notícias, que têm, 

naturalmente, como um de seus resultados, a formação de opinião. 

De acordo com Traquina (1993): 

 

As notícias são resultado de uma percepção, seleção e transformação 

de uma matéria prima (os acontecimentos) em um produto (as próprias 

notícias). Assim, a estratificação deste recurso (matéria-

prima/acontecimento) consiste na seleção do que irá ser tratado, ou 

seja, na escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a 

existência de notícia. (TRAQUINA, 1993, p. 169). 

 

O posicionamento da mídia, assim como ocorre com as pessoas, também é 

decorrente do processo dinâmico de construção de sentido de mensagens recebidas. 
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Comparando os discursos de diferentes meios, é possível perceber as semelhanças e as 

disparidades entre a veiculação de fatos, assim como sua intencionalidade. A linguagem 

característica dos meios midiáticos permite uma fusão entre o cenário real e a 

interpretação de quem produziu o conteúdo. 

Os portais de notícia na Internet, assim como as mídias impressas, têm como um 

de seus objetivos direcionar as informações que julguem de interesse público, 

possibilitando que as pessoas formulem conclusões a partir de suas próprias convicções. 

Nesta perspectiva, quando não se sabe o que o público pensa a respeito da organização, 

as opiniões, que são produto destas mensagens, tornam-se voláteis e mais propensas a 

sofrerem influências externas. 

Os veículos de comunicação, portanto, adquirem o poder de formar, sugerir e, 

muitas vezes, impor ideias e concepções. Por isso seu papel é essencial na legitimação 

e/ou construção da opinião pública, que, segundo Blumer (1987), é um produto coletivo 

que representa o público como um todo, da forma como vem sendo mobilizado para agir 

naquela questão e, nesse sentido, possibilita a ação em conjunto que não está 

necessariamente baseada em consenso, em relação determinada ou no alinhamento de 

escolhas individuais. 

As mídias, neste contexto, têm como sua característica principal a mediação com 

o espaço público, e podem, portanto, legitimar pessoas ou organizações que recorrem ou 

circulam espontaneamente através delas. De acordo com Rodrigues (1990, p. 152), o 

campo dos media “abarca todos os dispositivos organizados, que têm como função 

compor os valores legítimos divergentes das instituições que adquiriram nas sociedades 

modernas o direito a mobilizarem autonomamente o espaço público”.  

Corroborando com o que afirma Monteiro (2002), é no campo dos media que 

circulam as notícias. Conforme estabelece o conceito de agenda-setting, são elas que 

determinam quais os acontecimentos (assuntos e problemáticas) com direito à existência 

pública, e que, por isso, figuram na agenda de preocupações da opinião pública, como 

temas importantes. E mais: são as notícias que definem os significados desses 

acontecimentos, ao oferecer interpretações de como compreendê-los. 

Logo, esta influência que os diversos tipos de mídias têm na formação da 

opinião pública impacta diretamente na manutenção de uma imagem institucional 

positiva, e é ainda maior no contexto das mídias digitais, em que as notícias podem 

adquirir alcance e visibilidade muito maiores.  
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Como expressa Rubim (2000), o poder dos veículos cresceu com a globalização 

e com as novas formas de tecnologia: 

 

O fato é que, em tempos de globalização e pós-globalização, de 

convergência tecnológica do setor de comunicações (que engloba as 

telecomunicações, a informática- especialmente Internet-, além do 

rádio, televisão e cinema), passou-se a estudar o conjunto de meios 

enquanto indústria da comunicação, com suas empresas e rotinas 

próprias dentro da sociedade capitalista detentora de linguagens, 

formatos, estratégias, processos, e agentes múltiplos que envolvem a 

comunicação de massa, projetam imagens e visibilidades e a 

constituem um poder no mundo contemporâneo. (RUBIM, 2000, apud 

GUAZINA, 2007, p.54). 

 

A presença dos veículos de comunicação tradicionais na Internet, no cenário de 

popularização das redes sociais, aliadas às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs), pode, portanto, potencializar a repercussão de um caso, 

facilitando ou dificultando um relacionamento de confiança das organizações com seus 

públicos de interesse. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Para verificar de que forma ocorreu a repercussão sobre a morte da onça Juma 

nos principais portais de notícias da Internet, adotou-se como metodologia a análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (1977, apud MEIRELLES; CENDÓN, 2010, p. 78), é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

destas mensagens. 

Para tanto, as notícias foram analisadas em quatro aspectos/categorias: enfoque, 

(positivo, neutro ou negativo); tipo de citação (direta ou indireta); ferramentas 

multimídia utilizadas na matéria: texto, foto, vídeo, áudio, links/hiperlinks, slideshows, 

etc. e ferramentas de interatividade para participação do leitor, isto é, a presença de 

botões de compartilhamento em redes sociais e possibilidade de escrever comentários. 

Desta maneira, foram pré-selecionadas 60 notícias veiculadas em 38 sites e 

portais diferentes, nos âmbitos local, nacional e internacional, entre os dias 20 e 27 de 

junho de 2016, ou seja, no período de uma semana desde o acontecimento do fato.  
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Do Brasil, foram elegidas matérias de portais de referência local (Portal 

Amazônia, Portal do Holanda, A Crítica, Em Tempo, D24AM) e nacional (G1, Uol, R7, 

BBC Brasil, O Globo, El País Brasil e Folha de São Paulo). Dos Estados Unidos os 

escolhidos foram: New York Times, Washington Post, Huffington Post, LA Times, 

Reuters, CNN, CBS News, National Geographic, US Magazine e Mashable. Do Reino 

Unido: BBC, Daily Mail, The Sun, The Guardian, The Telegraph e Irish Times. França: 

Le Huffington Post, La Depeche, Le Figaro, L’express e Paris Match. Espanha: El País 

e RPP Noticias. Alemanha: Spiegel Online e ZDF heute. Por fim, o Herald Sun, da 

Austrália. 

A partir de uma análise prévia, visando delimitar melhor o objeto do presente 

trabalho, optou-se pela avaliação apenas do conteúdo de nível local, ao todo 20 

matérias, visto que que uma parcela grande das publicações fora desse contexto não 

acrescentavam fatos e novas interpretações e, por consequência, apresentavam 

características de reprodução indireta de outras agências de notícias. 

A partir das inferências realizadas nas matérias locais, foi possível verificar a 

influência do conteúdo apresentado, de acordo com as categorias estabelecidas, na 

imagem institucional das organizações envolvidas diretamente no ocorrido, entre elas o 

Exército Brasileiro, representado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) e pelo 

Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Veículos locais 

 

Dos portais com maior popularidade na cidade de Manaus, verificou-se que a 

seção local do Portal de Notícias G1 publicou sete matérias relacionadas ao tema no 

período analisado. O Portal do Holanda postou quatro publicações sobre o 

acontecimento, o Portal A Crítica três, enquanto o Portal Amazônia, D24AM e Em 

Tempo publicaram duas matérias cada. 

 

G1 Amazonas 

 

A primeira matéria, publicada na noite do dia 20 de junho, não associava 

diretamente o abatimento do animal às circunstâncias do evento. Citava apenas sua 
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presença no local, destacando o fato de que era mascote do 1º Batalhão de Infantaria de 

Selva Aeromóvel (1º BIS). 

Além disso, foi inserida uma foto da onça em jaula do zoológico do Centro de 

Instrução de Guerra na Selva (Cigs), no ano de 2015, ao lado de uma soldada militar. A 

tênue neutralidade do texto, entretanto, contrapõe-se aos quase 400 comentários 

publicados na página, em sua maioria vinculando a morte à uma imagem negativa do 

Exército.  

Com teor mais elaborado, a segunda matéria (21/06) visava claramente 

contrapor a afirmação do coronel Luiz Gustavo Evelyn, chefe da 5ª Seção de 

Comunicação do Comando Militar da Amazônia (CMA), de que o animal não 

apresentava nenhum sinal de estresse pois estava acostumado ao tipo de ambiente, a 

começar pelo título: “Especialistas criticam exposição de onça morta; Exército nega 

estresse”.  

O destaque ficou para as declarações de um analista ambiental e veterinário e de 

um pesquisador, que atribuíram diretamente a tentativa de fuga da onça ao possível 

sentimento de medo e acuamento resultante da “superexposição” promovida pelo 

Exército, ao levá-la para participar de formaturas e desfiles. Com duras críticas, uma das 

falas trouxe, inclusive, a associação do espaço do zoológico a um cativeiro de 10 m².  

A segunda matéria veiculada no dia 21 de junho foi a que mais recebeu 

comentários, cerca de 720, e afirmava em seu subtítulo que o animal havia sido “morto 

por militares”. O uso do plural neste caso, mesmo sabendo que o disparo partiu de um 

único indivíduo, teve o intuito de atribuir o fato diretamente à organização, ou seja, ao 

Exército Brasileiro, e, consequentemente, ao CMA e ao Cigs. O texto, entretanto, 

limitou-se a apresentar a nota do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos em que se desculpam pelo incidente. 

Reflexo dessa abordagem foram os mais de 300 comentários, em sua maioria 

negativos, citando o ocorrido. Ainda que não responsabilizassem diretamente o 

Exército, as veiculações mais próximas de um viés neutro traziam sempre afirmações de 

cunho negativo à sua imagem, por meio das falas dos especialistas entrevistados pela 

equipe do portal. 

No dia 24 de junho, entretanto, o G1 Amazonas muda o posicionamento que 

havia adotado e publica uma longa matéria com enfoque positivo referente ao trabalho 

realizado pelo Exército na recuperação de onças. Por mais que estivessem contidas 
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declarações oficiais de que no ambiente do zoológico, que imita o habitar natural (vide 

foto utilizada na matéria), permitia que os bichos tivessem uma vida útil bem maior que 

a que teriam na natureza, no final as mesmas declarações de especialistas ainda 

obtiveram destaque com intertítulo próprio. 

 

Portal do Holanda 

 

A primeira veiculação do portal, conhecido pela abordagem popular e pela 

publicação de notas curtas, ocorreu no mesmo dia do episódio (20 de junho) e limitou-

se a reproduzir indiretamente a nota divulgada pelo Comando Militar da Amazônia 

(CMA) sobre o fato, que não identificava o animal envolvido nem confirmava sua 

participação no evento de revezamento da tocha olímpica.  

Essa neutralidade, entretanto, não permaneceu nas outras publicações. No dia 

seguinte, 21 de junho, a primeira nota cita diretamente o Centro de Instrução de Guerra 

na Selva (Cigs) como responsável e trouxe, ainda, as falas de um biólogo especialista 

em mamíferos da Região Amazônica e de um veterinário para corroborar com as 

afirmações de que a morte do animal se deu devido ao “estresse gerado pelo fogo e pela 

multidão”. 

No mesmo dia, também, 21 de junho, outra matéria informava o posicionamento 

do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos sobre o ocorrido pela rede 

social Twitter, e apresentava imagens de tais postagens. Ao final, foi relembrado o 

ambiente em que o animal se encontrava momentos antes, dando destaque ao fato da 

onça estar acorrentada. 

A última veiculação no período analisado aconteceu no dia 22 de junho e trazia 

na íntegra uma nota de esclarecimento divulgada no mesmo dia pelo CMA, informando 

que a onça morta, Juma, não era o animal que havia participado do evento, chamado 

Simba. Embora erre a interpretação do material, afirmando que Simba havia sido 

abatido (ainda atrelando o evento ao acontecimento), o portal voltou a não fazer juízo 

algum acerca do fato. 

Em relação à interatividade, o Portal do Holanda não disponibiliza um espaço 

para comentários na própria página, apenas nas redes sociais, onde direciona o 

engajamento dos leitores com as notícias. De acordo com os indicadores nos botões de 
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compartilhamento, as quatro inserções foram compartilhadas a partir da página, pelo 

menos, 16 mil vezes. 

 

Portal A Crítica 

 

Diferente do G1 Amazonas e do Portal do Holanda, a primeira matéria veiculada 

no Portal A Crítica (20/06) não mostrou neutralidade. Pelo título utilizado e pela 

informação do lide, o veículo implica que o felino foi atingido por tentar fugir. O Cigs é 

citado diretamente no título: “Mascote do 1º BIS, onça-pintada morre ao ser baleada 

após fuga no Cigs”. A menção à participação do animal na cerimônia de passagem da 

tocha aparece pela primeira vez apenas no subtítulo, em que o portal indica: onça Juma 

foi morta após tentar atacar militar, disse Comando. 

Ainda sem mais fotos além da capa, a segunda matéria, publicada no dia 20 de 

junho, já não relativizava a informação da tentativa de ataque ao militar e não 

responsabilizava diretamente o Exército na chamada, mas o fez no decorrer do texto ao 

dar destaque à possibilidade de estresse, decorrente da participação no evento, ter 

diminuído o efeito do tranquilizante utilizado. Um dos dois especialistas que prestaram 

declarações ao Portal até mesmo questiona a preparação da equipe de veterinários que 

tentaram resgatar o animal. 

Com pouco menos de 20 opiniões postadas na seção de comentários, na última 

veiculação do período (21 de junho), o Portal A Crítica trouxe como fatos novos a nota 

do Comitê Olímpico e Paralímpico, desculpando-se, as ações do Instituto de Proteção 

Ambiental da Amazônia (Ipaam) sobre o ocorrido e a informação de que apenas a onça 

Simba tinha autorização para participar da cerimônia. 

 

Portal Amazônia 

 

Assim como os outros portais, o Portal Amazônia tem botões de 

compartilhamento em redes sociais e, em seu caso, também é possível visualizar a 

quantidade de replicações. O primeiro texto publicado, no dia 20 de junho, teve mais de 

80 mil compartilhamentos no Facebook e recebeu cerca de 130 comentários na própria 

página da matéria, que destacou, inclusive no subtítulo, a afirmação do CMA de que o 
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tiro foi dado em defesa dos tratadores. O enfoque nesse caso pode ser considerado 

positivo, apesar do fato ter sido negativo em si. 

A segunda e última matéria, veiculada no dia 21 de junho, também ganhou 

enfoque positivo, desta vez explicitamente, citando de forma direta o trabalho realizado 

pelo Exército e tratando o acontecimento como fatalidade. Outro ponto ressaltado no 

texto foi o cuidado da equipe responsável para garantir a segurança dos dois animais 

durante o evento. Cada um dos cinco parágrafos do texto recebeu o acréscimo de aspas 

do coronel Evelyn, o porta-voz do Exército para o caso, além do título: “'Onça Juma era 

um animal dócil', diz chefe de comunicação do CMA, em Manaus”. 

Reflexo da opinião pública negativa em relação ao episódio foi a drástica queda 

de repercussão entre os leitores no último texto publicado. Visivelmente contra o 

posicionamento favorável do veículo, o conteúdo recebeu apenas cerca de 500 

compartilhamentos no Facebook e dois comentários, ambos negativos. Uma queda 

drástica em comparação com a repercussão do material divulgado no dia anterior.  

 

Portal D24AM 

 

É possível perceber que o primeiro texto do portal sobre o ocorrido foi 

produzido com maior cautela do que os outros veículos. Sem afirmar diretamente que o 

Exército matou o felino e destacando que o primeiro disparo foi de tranquilizantes, o 

D24AM, no dia 20 de junho, limitou-se a informar que a assessoria do Comando Militar 

da Amazônia havia confirmado a morte do animal. A informação de sua fuga já tinha 

sido apurada mais cedo pelos jornalistas, o que pode explicar o tratamento diferenciado 

da notícia. 

No dia seguinte (21 de junho), a matéria publicada não é mais neutra e relativiza 

o posicionamento do Exército, dando destaque à notificação do Instituto de Proteção 

Ambiental da Amazônia (Ipaam) cobrando esclarecimentos do Comando Militar da 

Amazônia (CMA). Embora informe que o órgão também instaurou processo 

administrativo para apurar os fatos, outros procedimentos adotados, como a utilização 

de animais para exibições em eventos públicos, foram alvo de questionamentos ao 

coronel Evelyn. 

 

Portal Em Tempo 
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A nota publicada no dia do acontecimento (20 de junho) cita indiretamente o 

Comando Militar da Amazônia (CMA) e o Centro de Instrução de Guerra na Selva 

(Cigs). Mesmo enfatizando que Juma foi morto por um tiro de pistola no título, sua 

neutralidade é considerada por ter apenas informado o conteúdo da nota divulgada pelo 

próprio CMA sobre o falecimento do animal, em sua sequência original. 

Apenas cinco dias depois (25 de junho), o portal retorna a tratar do assunto ao 

noticiar a manifestação ocorrida em frente ao zoológico do Cigs pelo fim da exibição de 

animais silvestres em eventos. Ainda que algumas declarações de participantes 

enfatizem a importância do papel do Exército no resgate de onças-pintas, o veículo não 

traz declarações oficiais sobre o fato. 

 

Resultados 

 

Antes de apresentar as conclusões obtidas, é importante reiterar que o presente 

estudo não visou avaliar, diretamente, a imagem percebida dos públicos de interesse do 

Exército Brasileiro acerca dos desdobramentos que levaram à morte da onça Juma. Para 

avaliar os efeitos causados nos públicos, seriam necessárias outras formas de pesquisa e, 

no mínimo, considerar outros meios em que suas reações se fazem presentes. 

Da mesma forma, é relevante ressaltar que o período analisado, dos dias 20 a 27 

de junho de 2016, ou seja, no período inicial de uma semana, o objetivo, ao analisar as 

20 matérias postadas a nível local, foi verificar as possíveis consequências da 

repercussão midiática na imagem institucional do Exército Brasileiro. Foram 

consideradas a possibilidade de replicação dos materiais publicados na Internet e a 

inerente contribuição de diferentes portais de notícia na formação da opinião pública. 

Resgatando o que expressa Blumer (1987), a opinião pública não é um consenso, 

mas uma representação do público e de seus valores como um todo, e pode mobilizá-lo 

para agir na referida questão. Ou seja, pode contribuir diretamente para o que, a curto 

prazo, é entendido como imagem das organizações e, a longo prazo, identidade 

institucional.  

A partir das categorias elegidas para análise do conteúdo veiculado nos portais 

(enfoque, tipo de citação, ferramentas multimídia e de interatividade), portanto, 

verificou-se o grande compartilhamento das notícias nas principais redes sociais online, 
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em decorrência, principalmente, de seu cunho negativo, validado pelas publicações dos 

portais. Foram apenas três matérias positivas, com referências diretas ao trabalho 

desenvolvido pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) no Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (Cigs). 

As reações igualmente negativas dos leitores (“materializadas” nos espaços 

reservados aos comentários dos portais) nos textos positivos e nas cinco matérias 

consideradas neutras, ratificam o entendimento de prejuízo à imagem do Exército. Fica 

claro que as notas emitidas pela equipe de comunicação do CMA pouco abrandaram o 

sentimento de indignação expresso nos comentários e que as justificativas apresentadas 

não conseguiram sobrepor as opiniões especializadas de que a situação poderia ter sido 

tratada de outras maneiras ou evitada. 

As consequências do caso não são representadas apenas pelas 12 publicações 

desfavoráveis à imagem do Exército Brasileiro veiculadas a nível local, mas também 

por sua reprodução nacional, internacional e reforçadas na posterior instauração de 

processos para a apuração de irregularidades e acordos de medidas compensatórias para 

evitar processos junto ao Ministério Público Federal no Amazonas (MFP/AM), fatos 

que também foram noticiados e repercutidos após o período analisado neste artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliando as conclusões do presente estudo, é possível afirmar que a imagem de 

uma organização não é apenas uma forma de ela se diferenciar no mercado. Sua 

construção envolve aspectos internos e externos, de modo que a comunicação entre 

estes é fundamental para a manutenção e a consolidação da identidade organizacional. 

No caso da repercussão da morte da onça Juma, a conjuntura na qual se deu o 

acontecimento teve grande peso no direcionamento das notícias, a despeito do 

posicionamento do Exército. A cerimônia a qual o animal foi submetido momentos 

antes era em preparação para os Jogos Olímpicos, evento de proporções midiáticas 

globais para o qual a imprensa mundial faz uma cobertura extensa e crítica. 

Em um contexto de popularização de novas mídias, como as redes sociais e as 

novas tecnologias da informação, a articulação com os diferentes públicos por meios 

destas se torna cada vez mais complexa. As organizações fazem grande esforço para 
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manter uma imagem positiva e muitas delas ainda acumulam receios quanto à utilização 

das mídias sociais como canal oficial de comunicação. 

A repercussão do caso Juma em nível nacional e internacional por meio das 

mídias tradicionais ocorreu devido à grande quantidade de acessos, compartilhamento e 

discussões na Internet. Por meio da mídia espontânea ou não, isto demonstra que, apesar 

de terem posição consolidada, as instituições militares não podem subestimar o poder 

que os públicos têm nessas redes. 

No episódio em questão, pode-se inferir que o Exército Brasileiro, ao adotar 

apenas a comunicação com os veículos em questão como meio de propagação de 

mensagens oficiais, tornou-se refém das interpretações e posicionamento dos portais de 

notícia, limitando suas possibilidades de contornar positivamente a situação. 
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