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RESUMO

Preparar-se para a gestão de crises de imagem envolve ações pontuais e ágeis, por
meio do conhecimento teórico e prático da comunicação e de todo o instrumental
que  essas  potências  oferecem  ao  novo  cenário  corporativo.  A  gestão  desse
processo não depende apenas de se ter mecanismos, mas também de se dispor de
pessoas hábeis para o seu manuseio e manutenção. Centra-se aí a proposta deste
trabalho. Com base em um referencial teórico e entrevistas em profundidade acerca
do tema: “Gestão de Crise”, ilustrado pelo “Case da água contaminada da empresa
WEG”, analisou-se o cenário sob as práticas dessa atuação.  A pesquisa aborda a
crise de imagem desencadeada por causa de um problema técnico que resultou na
contaminação  da  água  utilizada  pelos  colaboradores  de  uma  das  fábricas  da
empresa  WEG,  instalada  em  Jaraguá  do  Sul.  A  atuação  da  comunicação
institucional nesse contexto é o objeto de pesquisa. O objetivo geral do relatório final
aponta para a importância de um planejamento estratégico incluindo prioritariamente
o gerenciamento de crise. 

Palavras-chave: Comunicação  empresarial.  Gerenciamento  de  crises.
Planejamento. WEG.



ABSTRACT

Being prepared for image crisis management requires specific and agile actions, by
means  of  theoretical  and  practical  knowledge  of  communication  and  all  the
instrumental that these powers give the new corporate landscape. The management
of this process depends not only on having mechanisms, but also to have skilled
people able to develop handling and maintenance. The present paper focuses on
that.   Based on a theoretical  framework and in-depth interview about  the theme:
“crisis  management”,  illustrated  by the  “case of  the  WEG contaminated water”  it
analyzes  the  scenario  under  the  practices  of  this  performance.  The  research
addresses the image crisis triggered because of a technical problem that resulted in
the contamination of the water used by the employees of one of the company WEG
installed in Jaraguá do Sul plants The role of corporate communication in this context
is this research object. The overall goal of the final report points to the importance of
strategic planning including priority management crisis.

Keywords: Business Communication. Crisis Management. Planning. WEG.
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1 INTRODUÇÃO

Toda empresa está sujeita a passar por uma crise. Nesses momentos, é

fundamental que a empresa esteja preparada para agir e se posicionar frente aos

diversos  públicos  direta  ou  indiretamente  envolvidos  na  situação.  Não  omitir

informações e ser o mais ágil possível no contato com o público são orientações

essenciais para amenizar os impactos causados pela crise.

De modo cada vez mais significativo, as empresas percebem que as crises

mal  administradas  geram  prejuízos,  às  vezes,  irreparáveis  em  sua  imagem  e

reputação. Por esse motivo, é importante para a sua sobrevivência que elas adotem

medidas preventivas que tenham por objetivo construir e preservar esse patrimônio.

O gerenciamento de crise, portanto, deve ser entendido como uma ação de

comunicação  para  prevenção,  controle  e  acompanhamento  de  crises,  sendo

necessário o investimento em planejamento estratégico para essas ações. É preciso

estudar a organização e elaborar medidas capazes de defendê-la em circunstâncias

pouco amistosas, seja em relação a seus serviços e /ou produtos ou à sua imagem

institucional.

Além disso, conduzir a crise significa encarar as turbulências com o máximo

de preparo e planejamento, sabendo o que dizer, para quem dizer e como dizer.

Este  trabalho junto  às  fontes  já  deve  ser  executado  diariamente  pelo  gestor  de

comunicação, para que, se por ventura uma crise venha a ocorrer, os diretores da

organização estejam preparados. 

O  presente  trabalho  tem  a  finalidade  de  apresentar  a  comunicação

corporativa como ferramenta para o gerenciamento de crise, além de enfatizar a

importância do bom planejamento para assegurar às empresas um relacionamento

amistoso entre o seu público e a imprensa.  

A crise da água contaminada em uma das fábricas da empresa WEG de

Jaraguá  do  Sul  é  o  objeto  de  estudo  desta  pesquisa.  Para  coleta  de  mais

informações sobre o caso e para descobrir como foi a atuação da empresa neste

episódio,  foram  realizadas  entrevistas  com  representantes  da  WEG,  os  quais

expuseram  suas  experiências  e  percepção  do  ocorrido.  Um  jornalista  que

acompanhou de perto o desenrolar da situação também foi entrevistado. Além das
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entrevistas, a apresentação do tema também é baseada em pesquisa e revisão de

bibliografia sobre comunicação corporativa e gestão de crises. 

Para melhor compreensão do assunto, o trabalho foi dividido em capítulos. No

primeiro,  é apresentado um breve histórico sobre a  comunicação  corporativa; em

seguida, são definidos alguns conceitos sobre reputação, identidade e imagem e o

importante papel da comunicação na construção da imagem, também se menciona

ao advento das redes sociais e como elas ameaçam a reputação das empresas;

depois  são  resumidamente  apresentados  alguns  casos  brasileiros  de  crise  que

ficaram marcados na história; a seguir é apresentada a gestão de crise e como a

comunicação deve  atuar  no  gerenciamento  desses problemas;  posteriormente,  é

contato o episódio da água contaminada da empresa WEG, que ocasionou uma

crise  de  comunicação.  Nesta  parte,  há  entrevistas  com  os  representantes  da

empresa e com o jornalista que acompanhou o problema de perto. Por último, segue

a sugestão de um comitê de gerenciamento de crise para a empresa WEG. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Como justificativa para a relevância da discussão do tema “gestão de crises”

em  meios  empresariais,  acadêmicos  e  da  comunicação,  pode-se  destacar  a

necessidade  que  organizações,  empresas  e  outros  segmentos  sentem em estar

preparados a fim de posicionar-se de forma adequada e clara em uma situação de

crise. 

Para atingir esse objetivo com êxito é necessário,  primeiramente, designar

uma equipe que atue prontamente quando uma situação de crise se instalar  ou

quando a ocorrência de um problema for iminente. Lidar com os mais diferentes

públicos durante uma situação de crise exige conhecimento e planejamento prévio

por parte dos gestores de comunicação das organizações.

Apesar de ser nítida a necessidade de se estabelecer um departamento de

comunicação estruturado nas organizações, nem todas as empresas dispõem de

profissionais capacitados para tal. Como a crise não escolhe hora nem data para

ocorrer, a empresa fica vulnerável a um grande arranhão na sua imagem,  o que

pode vir até mesmo a custar seu lugar no mercado. 

Feitas tais considerações, apresenta-se este estudo de caso, o qual aborda a

crise de imagem envolvendo a empresa WEG, instalada em Jaraguá do Sul, Santa
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Catarina. A contaminação da água utilizada pelos empregados em uma das fábricas

do  parque  fabril,  a  atuação  da  comunicação  institucional  neste  contexto,  e  a

repercussão  negativa  que  o  fato  ocasionou,  são  os  objetos  de  pesquisa  deste

trabalho. O relatório final aponta para a importância de um planejamento estratégico

incluindo prioritariamente o gerenciamento de crise e a formação de um comitê de

gerenciamento de crise para agir em situações delicadas que envolvam a imagem e

a reputação da marca ou empresa.

Com  objetivo  de  fornecer  um  mecanismo  sirva  como  orientação  para  o

desenvolvimento das ações durante uma crise, o presente trabalho apresentará uma

sugestão de estrutura do Comitê de Gerenciamento de Crise. 

Neste sentido, este trabalho, além de propor novos rumos à comunicação da

WEG, servirá de exemplo a outras organizações que ainda não tenham estruturado

um  plano  de  gerenciamento  de  crise.  Cabe  ressaltar  que  cada  empresa  deve

trabalhar esse assunto de acordo com sua realidade, priorizando cada público de

interesse e desenvolvendo as ações pertinentes para cada problema. 

1.2 PROBLEMA 

Considerando-se  que  a  empresa  estudada  não  possui  um  comitê  de

gerenciamento de crise, sendo alvo da imprensa por não agir em situações de risco,

pretende-se,  com  este  trabalho,  responder  à  seguinte  questão:  Como  aliar  a

comunicação corporativa da empresa WEG para reverter uma situação de crise com

a imprensa e o público interno? 

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar,  a  partir  do  Estudo  de  Caso  da  empresa  WEG,  de  que  forma a

Comunicação Corporativa constitui-se como uma ferramenta muito importante para

o gerenciamento de crise. 
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1.3.2 Objetivos específicos

˗ Demonstrar, através de uma pesquisa bibliográfica teórica, a importância de

se ter uma equipe de comunicação, destinada a atuar no gerenciamento de

crise;

˗ Analisar  os  reflexos  negativos  que  a  falta  do  planejamento  estratégico

destinado à prevenção e gerenciamento de crises pode causar à imagem da

empresa junto ao seu público (interno, externo e imprensa);

˗ Analisar, através de um levantamento do material jornalístico publicado sobre

o caso da água contaminada na fábrica da WEG, como a falta de ações de

gerenciamento de crise pode comprometer a imagem da empresa;

˗ Investigar junto ao departamento de Comunicação da WEG qual foi a atuação

da empresa neste caso de crise.

1.4 METODOLOGIA 

Tendo como base o objetivo proposto neste trabalho acadêmico e o universo

pesquisado,  a  metodologia,  quanto  à  natureza  dos  dados,  classifica-se  como

qualitativa, com recorrência ao método de Estudo de Caso de caráter descritivo. As

justificativas  que  encaminharam  tais  considerações  estão  fundamentadas,

sobretudo, em indicações de estudiosos e pesquisadores. Segundo Yin  (2001), a

abordagem metodológica  de  estudo  de  caso  contribui  para  a  compreensão  dos

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos.

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa que pode ser aplicada em

diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, Ventura complementa tal afirmação,

destacando que, para se ter êxito com este instrumento de investigação científica, é

primordial a execução de algumas etapas:

A revisão bibliográfica é sempre útil  para fazer comparações com outros
casos semelhantes, buscar fundamentação teórica, e também para reforçar
a argumentação de quem está descrevendo o caso. A discussão permite
avaliar  os  caminhos  seguidos  (como  se  desenvolve  o  caso),  desde  a
elaboração dos objetivos (porque estudar o caso) até as conclusões (o que
se  aprendeu  com  o  estudo  de  caso).   Essa  estratégia  de  pesquisa
compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento
incorporando  abordagens  específicas  à  coleta  de  dados  e  à  análise  de
dados  [...]  uma  estratégia  de  pesquisa  abrangente  (VENTURA,  2007,
p.385).
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O conteúdo da fundamentação teórica deste trabalho será formado por várias

fontes de evidências, caracterizando assim a triangulação de dados para a análise

da pesquisa e elaboração dos resultados. Tal estratégia é defendida por Yin (2001,

p.121), na medida em que “o uso de várias fontes de evidência nos estudos de caso

permite  que  o  pesquisador  se  dedique a  uma  ampla  diversidade  de  questões

históricas, comportamentais e de atitudes.”.

A vantagem de aplicar o método de triangulação de dados para confrontar

informações e conteúdos reside na a possibilidade de desenvolvimento de “linhas

convergentes de investigação” (YIN,  2001),  ou seja,  a pesquisa será muito  mais

convincente  a  partir  do  momento  em  que  forem  utilizadas  diversas  linhas  de

investigação.  Isso  dará  subsídios  suficientes  para  estabelecer  uma  linha  de

raciocínio, baseada no maior número de possibilidades, conferindo ao resultado final

maior probabilidade de acerto. 

Assim, aplicando as normativas já citadas, destaca-se que os procedimentos

de  coleta  de  dados  compreendem  estudo  bibliográfico,  pesquisa  documental  e

entrevista em profundidade.

Três fontes de informações foram estabelecidas para embasar este estudo de

caso. Uma delas foi representada pelas publicações jornalísticas em que foi citado o

caso da contaminação da água utilizada em uma das fábricas da WEG, em Jaraguá

do  Sul.  A  segunda  fonte  de  informações  foi  a  pesquisa  bibliográfica  em  que

especialistas citam casos de crise que foram convertidos em cases de sucesso, e de

autores que elaboraram pesquisas profundas sobre o tema. Por fim, a terceira e

última fonte de dados constituiu-se em uma entrevista  em profundidade com um

representante do setor de Comunicação Institucional, destacando-se a repercussão

e o posicionamento da empresa diante deste fato.

O  método  de  abordagem  que  mais  se  enquadra  no  estudo  de  caso

apresentado  nesta  pesquisa  é  o  monográfico.  De  acordo  com  Gil  (2009),  esse

método parte do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser

considerado  representativo  de  muitos  outros  ou  mesmo  de  todos  os  casos

semelhantes, podendo ser aplicado a casos de análise de caráter institucional, de

comunidades, de indivíduos.
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1.5 OBJETO DA PESQUISA 

Fundada em 1691, a WEG é uma empresa brasileira com sede em Jaraguá

do Sul, Santa Catarina.  A multinacional opera principalmente no setor de bens de

capital  e é considerada uma das maiores fabricantes mundiais  de equipamentos

eletroeletrônicos. A empresa WEG atua nas áreas de comando e proteção, variação

de  velocidade,  automação  de  processos  industriais,  geração  e  distribuição  de

energia e tintas e vernizes industriais. Com mais de 24 mil  empregados, atingiu

faturamento bruto de R$ 6.1 bilhões em 2012.  Mais detalhes sobre a descrição da

empresa e o episódio da contaminação da água utilizada pelos funcionários em uma

fábrica  da  unidade  de  Jaraguá  do  Sul,  objeto  de  estudo  deste  trabalho  serão

apresentados no capítulo 3.
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2 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

A comunicação corporativa é o conjunto de ações de diversos departamentos

da  empresa,  os  quais  poderão  propor  estratégias  para  manter  a  imagem  da

instituição junto a seu público interno e a sociedade em geral. Sendo assim, este tipo

de  comunicação  também pode  ser  chamado  de  comunicação  integrada  a  qual,

conforme Kunsch (2003, p.150), constitui-se como sendo 

uma filosofia que direciona a convergência de diversas áreas, permitindo
uma  atuação  sinérgica.  Pressupõe  uma  junção  da  comunicação
institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da
comunicação  administrativa,  que  formam  o  mix,  o  composto  da
comunicação organizacional.

A  comunicação  começou  a  ser  utilizada  dentro  do  ambiente  corporativo

brasileiro durante a Revolução Industrial,  em 1930. Foi então que começaram as

mudanças  nos  processos  industriais  das  empresas  e,  consequentemente,  nas

relações entre empregadores, funcionários e na divisão do trabalho.

Na  década  de  1970,  conforme  Bueno  (2003),  a  comunicação  empresarial

passou  a  ser  reconhecida  como  um  importante  setor  dentro  das  organizações,

motivando os primeiros estudos na área.

Por  meio  da  comunicação  organizacional  as  instituições  podem  ligar  seu

público interno e externo. A primeira demonstração de grande repercussão desse

fato aconteceu na metade da década de 1980, quando a empresa Rhodia, sob o

comando  da  Política  de  Comunicação  Empresarial  coordenada  por  Walter  Nori,

abriu suas portas para a população, influenciando diversas organizações a seguirem

o mesmo caminho, como afirma Bueno (2003, p.07),

O  case  da  Rhodia,  amplamente  festejado  pela  mídia  e  pelo  mercado,
influenciou  outras  organizações  e,  explicitamente,  posicionou  a
Comunicação Empresarial  como fundamental  no processo de tomada de
decisões, situação que iria se consolidar na década seguinte.
 

Na  década  de  90,  a  comunicação  empresarial  passou  a  ser  um  setor

específico nas empresas e já era desenvolvida por profissionais especializados na

área. Tinha-se como objetivo principal manter uma boa relação internamente, entre



12

diretores  e  empregados  e  externamente,  transmitindo  uma  boa  imagem  para

consumidores, acionistas, imprensa, entre outros.

Através da comunicação os empregados podem se identificar e se relacionar

mutuamente. Além disso, a empresa pode combinar os comportamentos globais da

sociedade  com  os  comportamentos  vividos  no  ambiente  organizacional.  Nesse

contexto,  destaca-se a comunicação integrada, uma vez que é através dela que

mais se trabalha o conceito da instituição, demonstrando uma grande preocupação

com o relacionamento da própria empresa com seu público e toda a sociedade. 

2.1 REPUTAÇÃO, IDENTIDADE E IMAGEM 

A comunicação corporativa é o processo pelo qual os stakeholders1 percebem

a identidade,  a  imagem e a  reputação da organização.  Esse processo traduz a

identidade corporativa em imagem corporativa e enfatiza o modo que a empresa

utiliza para se apresentar aos seus públicos. 

As  organizações  têm  se  preocupado  muito  com  as  práticas  e  condutas

empresariais,  visto  que  esses  aspectos  são  destacados  como  diferenciais

competitivos. A imagem e a reputação que as empresas desejam passar aos seus

stakeholders estão intimamente ligadas às práticas e condutas empresariais. 

É a conduta corporativa que pesa no momento de construir a reputação da

organização.  Neste  sentido,  cuidar  dos  relacionamentos  e  posicionamentos  das

organizações,  gerenciando  a  reputação  como  um  ativo,  é  fator  crucial  de

sobrevivência empresarial. 

Apesar  de  as  crises  gerenciais  na  relação  das  empresas  com  os

consumidores não serem uma novidade, a mudança de ambiente destas questões

trouxe muito mais abrangência e velocidade aos danos à imagem e à reputação das

marcas.

Para  que  se  possa  compreender  as  possíveis  associações  entre  essas

identidades  culturais  organizacionais  faz-se  necessário  relatar  alguns  conceitos

destes termos, começando pelas principais definições de imagem.

1 Stakeholders são os públicos de interesse de uma organização. São as partes envolvidas voluntária
ou involuntariamente com a mesma, onde há um objetivo específico de relacionamento, trazendo
benefícios para ambas as partes (MANESCO, 2014).

http://www.racecomunicacao.com.br/pt/o-que-fazemos/gerenciamento-de-crise/
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2.1.1 Imagem corporativa

O  termo  imagem,  assim  como  o  de  identidade,  cuja  definição  será

apresentada a seguir, faz parte do repertório do cenário corporativo. Para autores

como  Bueno  (2009)  e  Neves  (1998),  o  conceito  de  imagem está  relacionado  à

percepção que os stakeholders têm da organização ou do produto. Assim, a imagem

pode  ser  definida  como  uma  entidade  de  personalidade,  parte  sensível  da

construção  relacional  com  o  público,  uma  vez  que,  ela  oferece  uma  série  de

experiências que podem ser vividas em relações de consumo. 

Kunsch define  imagem como um conjunto de significados pelos quais  um

objeto  chega  a  ser  conhecido  e  por  meio  dos  quais  as  pessoas  o  descrevem,

recordam e relacionam, configurando-se como o resultado da interação de crenças,

ideias, sentimentos e impressões que as pessoas têm sobre o objeto. Segundo a

autora, 

A  imagem  representa  o  que  está  na  cabeça  do  público  a  respeito  do
comportamento institucional das organizações e dos seus integrantes, qual
é a imagem pública, interna, comercial, e financeira que passa pela mente
dos  públicos  e  da  opinião  pública  sobre  as  mesmas  organizações.
(KUNSCH, 2003, p.171).  

Para Pimenta, a base da construção de uma boa imagem, a qual, segundo a

autora, é o patrimônio maior de uma organização, deve ser alicerçada por elementos

que destacam o comprometimento e relação de cumplicidade com os stakeholders,

como ética, competência, honestidade e organização.  Dessa forma, 

As imagens são representações que fazemos da realidade, com base em
nosso repertório de experiências, de nossa história de vida. A experiência,
boa ou ruim, que se tem com determinado produto ou empresa vai definir a
formação de uma imagem, positiva  ou negativa,  sobre eles.  A qualidade
desta, certamente, exercerá influência, em um momento de escolha, assim,
criá-la e preservá-la é um investimento de grande retorno. O empenho em
gerar e manter uma imagem deve estar associado à ideia de sistema, ou
seja,  a  uma  prática  constante,  organizada  e  que  envolve  técnica.
(PIMENTA, 2010 p.140).

Tanto  Kunsch (2003)  quanto  Pimenta  (2010)  defendem  que a  imagem se

configura a  partir  da  identidade  da  empresa,  que  se  transmite  através  da

comunicação  de  um  conjunto  de  atributos.  O  êxito  da  imagem  da  organização

depende da conjugação da sua identidade com uma adequada comunicação dos

atributos a projetar. 
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Construir  uma boa imagem não é um processo instantâneo, uma vez que

requer  tempo  e  competência  da  organização.  Nas  empresas,  o  processo  de

formação  da  imagem  é  estimulado  principalmente  pela  comunicação.  Segundo

Pimenta (2010) o envolvimento, primeiramente do público interno, é crucial para o

nascimento  de  uma  boa  imagem.  A  autora  concorda  que  para  levar  aos

consumidores e à sociedade a imagem que se deseja, é preciso que os funcionários

conheçam e participem de sua construção. Assim, promover a confiança do público

interno quanto aos seus serviços e atendimentos torna-se o ponto de partida para

atingir os outros stakeholders.

Além  do  desafio  de  construir  uma  imagem  favorável,  mantê-la  é  algo

preocupante para os profissionais que atuam na comunicação empresarial.  Kunsch

(2003) considera uma tarefa árdua conhecer com propriedade e saber administrar a

questão da imagem das organizações, pelo fato de esta ser de natureza intangível. 

Neves (1998,  p.63)  comenta que a  “Imagem tanto pode enriquecer,  como

levar à falência. Tanto pode empregar alguém, como demitir. Pode condenar algo ou

alguém a alguma coisa, levar alguém ao suicídio ou ao pódio.”  Portanto,  o  papel

exercido pela imagem pode depor a favor ou contra uma empresa, levando-a ao

sucesso ou ao fracasso. Uma empresa que construiu uma imagem positiva junto à

sociedade,  mesmo  que  questionada,  terá  a  seu  favor  o  direito  de  resposta

preservado e, consequentemente, maior facilidade em sair do entrave, ainda que a

acusação seja verdadeira. Por outro lado, uma empresa que goze de uma imagem

negativa terá mais dificuldade em contornar os danos, mesmo que seja acusada

injustamente de empregar alguém ou de demitir algum de seus empregados. 

Algumas literaturas também mostram outras três subdistinções de imagem.

De  acordo  com  Bueno  (2009,  p.191),  há  publicações  que  destacam  a  imagem

pretendida da imagem real e acrescentam referência à autoimagem, ou seja: 

A imagem pretendida diz respeito àquela leitura ou representação que uma
organização  gostaria  de  merecer  das  pessoas  [...].  A  imagem  real,  em
contraposição, é aquela que efetivamente se tem dela. A autoimagem está
associada à imagem de uma organização construída pelos seus públicos
internos. 
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2.1.2 Pilares que sustentam a imagem 

 As imagens – de líderes ou organizações – se sustentam sobre fatores que

as tornam perceptíveis como algo positivo ou negativo. Rosa (2007, p.183) elenca

duas bases que podem influenciar esta decisão e substanciam o posicionamento da

organização: 

O primeiro e mais importante pilar de uma imagem, destaca os valores. Os
valores positivos associados a uma imagem (como no caso de Ronaldinho
ou Guga) nos fazem admirá-los. Já os valores negativos (de políticos ou
empresários  inescrupulosos,  por  exemplo)  nos  fazem  sentir  repulsa  [...]
trabalhar a admiração é basicamente associar uma imagem a valores que
despertem esse sentimento. Os valores associados a uma imagem muitas
vezes contam mais do que os fatos [...] O segundo pilar de uma imagem é
que ela não está condenada a ser positiva ou negativa para sempre. Mesmo
Richard Nixon já experimentava pouco antes de morrer uma restauração de
sua  imagem,  tão  abalada  pelo  caso  Watergate.  No  caso  de  Winston
Churchil,  passou de renegado político inglês antes da Segunda Guerra a
venerado homem de visão quando ela eclodiu.   

2.1.3 Identidade

Os grandes desafios da comunicação organizacional são construir e manter

relacionamentos  com  os  diversos  públicos  que  representam  a  sociedade,  gerir

conflitos e apresentar caminhos "politicamente corretos" e socialmente aceitos. É

preciso pensar além do negócio da empresa para poder agregar valor e perspectiva

à organização, revendo imagens, identidade e reputação perante o público.

A esse contexto estão associadas todas as práticas e condutas empresariais

já citadas anteriormente. Perceber as necessidades de adequação, melhoramento e

perspectivas  da  empresa  em  relação  aos  seus  produtos  e  serviços  é

responsabilidade do departamento de comunicação da organização. 

O conceito de identidade corporativa é apresentado por Kunsch (2003) como

uma  coleção  de  atributos  específicos  de  uma  organização,  os  quais  formam  o

cenário de como ela é vista por seus membros. Bueno (2009) ensina que o conceito

de identidade é fundamental para compreender a noção de humanidade, uma vez

que este está associado a questões como quem somos e como somos vistos. Nesse

processo, a identidade é uma importante característica de diferenciação entre as

organizações.
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Enquanto  que  a  imagem  e  a  reputação  são  exterioridades,  ou  seja,

representam percepções das pessoas, do público ou da sociedade como um todo, a

identidade corporativa se localiza em outra instância:  ela flui  da empresa para o

mercado e para a sociedade. Nesse movimento, a identidade

[...] corresponde a determinada lógica coerente de funcionamento fundada
na ação coletiva das pessoas em uma empresa e que a distingue de outras.
Essa  lógica  constitui-se  e  se  afirma  no  tempo,  dá  à  empresa  certa
continuidade,  e  permite  que  seus  funcionários,  seus  parceiros,  seus
públicos  específicos  e  a  sociedade  em geral  identifiquem a  empresa  e,
muitas vezes, identifiquem-se com ela. De forma semelhante, a identidade
coletiva seria alcançada à medida que os membros de uma organização
considerassem a sobrevivência do grupo como um objetivo desejável, ainda
que  oposto  aos  objetivos  individuais,  levando  à  constituição  de  uma
comunidade. Gerir a identidade é progredir nessa via comunitária, situação
que implica tensão entre a realidade e um ideal, uma vontade utilizando um
potencial, porém voltada para o futuro (DUARTE, 2002, p.191).  

A  identidade  corporativa,  segundo  Kunsch  (2003)  se  assemelha  à

personalidade  da  empresa.  Essa  característica  é  evidenciada  no  que  a  autora

considera “auto-apresentação da empresa”, em que analisa a organização como a

manifestação de um conjunto de características que formam uma espécie de concha

ao redor da empresa. 

A autora defende que a comunicação, o comportamento e o simbolismo de

uma organização são, de fato, formas concretas pelas quais a personalidade de uma

empresa se solidifica. Nesse contexto, alguns fatores são considerados importantes

para o desenvolvimento da identidade corporativa, conforme explica Kunsch (2003,

p.172-173):

1 Comportamento- que é o meio mais importante e efetivo, a partir do qual a
identidade corporativa é criada, pois os públicos julgam as organizações por
seus atos; 2 Comunicação – como instrumento mais flexível e com o uso
dos  mais  diferentes  signos;  3  Simbolismo  –  que  compreende  todos  os
elementos visuais: nomes, logos, fotos de passagem, marca, enfim, todos
os meios possíveis, capazes de expressar a personalidade da organização;
e 4 Personalidade – seria a manifestação de autopercepção. Esta engloba
as intenções da organização e a maneira pela qual reage a estímulos vindos
do ambiente externo.

Ambos  os  autores  comentam  que,  assim  como  a  imagem,  a  identidade

corporativa é construída ao longo dos anos e baseia-se num vínculo de admiração

por parte dos públicos, criando uma interação maior com os mesmos. A identidade é
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realmente algo formado através de processos inconscientes, e não algo inato. Ela

permanece  sempre  incompleta,  está  sempre  “em  processo”  sempre  “sendo

formada”.  

De forma errônea, muitas organizações consideram que imagem e identidade

se resumem  à sua apresentação visual mediante elementos como seus logotipos,

nomes criativos ou luminosos em pontos estratégicos. Bueno (2009, p.188) faz o

alerta:

De maneira equivocada, muitos profissionais e agências de comunicação
costumam reduzir  a identidade corporativa à identidade visual constituída
pelos elementos gráficos, estéticos ou visuais que a caracterizam (logotipo,
cores arquitetura  dos prédios,  embalagens,  enfim).  Na prática identidade
corporativa é muito mais que isso: ela compreende o que a empresa é, o
que faz, o que diz, e como diz ou faz. 

O autor acrescenta, ainda, que diversas percepções são necessárias para a

formatação  de  uma  personalidade  com  diferencial  que  seja  reconhecida  como

verdadeira perante o público.  

2.1.4 Reputação 

Apesar de serem semelhantes em alguns aspectos, reputação e imagem são

conceitos que não podem ser confundidos. Às vezes, eles andam juntos, o que é

devidamente  aconselhável.  Existem,  entretanto,  companhias  com  excelente

imagem, mas com reputação duvidosa. Da mesma forma, há também empresas cuja

imagem é muito pouco difundida, porém gozam de reputação intocável. De acordo

com Neto (2009, p.7-8), o reflexo da imagem ou o acúmulo desta ao longo do tempo

é  o  que  constrói  a  reputação  de  uma  empresa.  Imagens  positivas  constroem

reputação positiva, pois segundo o autor: 

A empresa tem um componente visível  chamado de identidade que gera
percepções  nos  seus  diferentes  públicos.  Essas  percepções  geram
imagens, positivas ou negativas, que se acumulam para moldar a reputação
da organização. Ter reputação favorável proporciona proteção no caso de
crises.

As  empresas  que  melhor  gerenciam  sua  reputação  são  aquelas  que

efetivamente conseguem estabelecer uma comunicação de mão-dupla e, portanto,

de maior interatividade com o seu público. Um dos aspectos mais importantes na
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construção  da  reputação  reside  no  alinhamento  dos  diversos  discursos

organizacionais. Duarte (2002) considera que o prestígio de uma empresa é o que

determina o clima de receptividade de todas as suas mensagens, fazendo com que

estas  sejam  mais  ou  menos  eficazes  do  que  seus  méritos  intrínsecos  possam

garantir.  Desenhar  uma  boa  reputação  passa  por  estabelecer  relacionamentos

adequados  com  stakeholders.  Ou  seja,  não  é  possível  considerar  a  gestão  da

reputação dentro de outro patamar que não seja o da interconexão, da interatividade

e o da abordagem sistêmica e integrada com vários públicos e, de maneira especial,

com os empregados. 

Ao procurar atender às expectativas dos diversos stakeholders em relação a

seus produtos, oportunidades de trabalho, investimentos ambientais e sociais e valor

de  suas  ações,  as  organizações  devem  considerar  que  a  comunicação

organizacional contribui não apenas para dar visibilidade ao que a organização faz,

mas que ela constrói sentido e significados que levam a um maior ou menor grau de

admiração, respeito, simpatia e confiança por parte do seu público. As organizações

projetam  várias  referências  que  vão  sendo  associadas  pelos  seus  grupos  de

relacionamento. A soma destes referenciais agirá sob a formação da imagem e da

reputação destas organizações (DUARTE, 2002; BUENO, 2009). 

Nesse  sentido,  Bueno  (2009)  argumenta  que  as  organizações  que  têm

diretrizes e políticas claras e bem definidas de comunicação com cada um de seus

stakeholders, e  que  consegue  programar  seus  processos  e  ações  de  forma

integrada, têm obtido melhores resultados em sua reputação. O que se percebe na

relação entre identidade, imagem e reputação é que a gestão da imagem busca a

construção de referenciais  positivos  como estratégia  persuasiva  na formação de

sentido dos  stakeholders,  fato este diretamente relacionado à percepção de uma

boa reputação.

Falar  em  imagem,  reputação  e  credibilidade  é,  basicamente,  lembrar  a

dependência e ligação entre cada uma das três. A organização que constrói uma

imagem positiva está ao mesmo tempo solidificando uma reputação de grande força

e valor, o que, por sua vez, transmite confiança aos stakeholders, ganhando assim a

credibilidade necessária diante da percepção pública. Seguindo esse raciocínio, a

próxima abordagem destacará a fundamental atuação da comunicação institucional

na construção da imagem e reputação.  Aliada ao planejamento estratégico e ao
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posicionamento empresarial, a comunicação influencia positivamente na criação da

imagem.  Quando  a  imagem é  abalada  por  alguma crise,  é  de  responsabilidade

também  da  comunicação  atuar  coerente  e  rapidamente  para  amenizar  a

repercussão,  planejando  ações  de  atuação  e  divulgação,  diante  de  situações

problemáticas. Esse assunto será abordado mais profundamente, durante o decorrer

da pesquisa (BUENO, 2009). 

2.2 O PAPEL DA COMUNICAÇÃO: IMAGEM E REPUTAÇÃO

Razoavelmente nova na área administrativa, a comunicação corporativa foi

idealizada para contribuir no processo de formar e manter a imagem das empresas

diante de seus diversos públicos. Tendo profundo conhecimento da empresa e de

suas ações no âmbito interno e externo, os profissionais de comunicação buscam

encontrar  oportunidades  pelas  quais  a  empresa  possa  se  projetar  positivamente

perante  a  imprensa,  a  sociedade,  os  empregados,  clientes,  investidores,

fornecedores,  órgãos  governamentais  e  organizações  não  governamentais.  É  a

percepção desse público, obtida através das ações de comunicação, que determina

a identidade de uma companhia. Se o seu DNA inspirar confiança e credibilidade,

ela  construirá  uma boa reputação.  Caso contrário,  se  remeter  à desconfiança  e

envolvimento com ações ilícitas e antiéticas sua reputação será negativa. Isso, para

alguns autores como Rosa (2007), é o mesmo que decretar fim de uma instituição.

Costumo dizer que pessoas e empresas não vendem serviços ou produtos.
O que se vendo todos os dias, no mundo inteiro, é confiança. E quando a
confiança  que  os  outros  depositam  em  nós  deixa  de  existir,  há  uma
sentença de morte profissional ou empresarial (ROSA, 2007, p.24).

Muitas  empresas  vêm  percebendo  que  uma  boa  reputação  não  depende

somente das ações positivas que uma instituição realiza, mas sim da forma como

ela é conduzida e divulgada. Não basta gerar oportunidades, relacionar-se com a

comunidade, investir em responsabilidade social e oferecer produtos ou serviços de

qualidade,  se  o  público  de  interesse  não  tomar  conhecimento  dessas  ações.

Segundo Nassar (2006), os processos mais estratégicos, relacionados à construção

ou à demolição da imagem empresarial, passam pela forma como as pessoas da

organização (incluindo seus gestores) trabalham e se relacionam com seu público.
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De nada valem as estratégias  modernas e  sofisticadas de construção e
defesa  de  imagem  organizacional  se  elas  não  chegam  ao  pessoal  das
oficinas, dos escritórios, da classe média, do chão de fabrica e da periferia
da empresa – ou se não são compreendidas por eles. Os processos de
comunicação interna não podem mais ser estruturados de costas para o que
está  acontecendo no  mundo.  Eles  devem  levar  em  conta  também  as
preocupações e o perfil dos públicos envolvidos nas atividades da empresa.
(NASSAR, 2006, p.54).

Para criar e manter a identidade de uma instituição é necessário se estruturar,

ter uma equipe altamente qualificada que participe do planejamento estratégico e

das  tomadas  de  decisões  gerenciais,  de  modo  a  conhecer  profundamente  a

empresa e poder contribuir em decisões que envolvam a reputação e os diversos

públicos aos quais ela atende. Corrobora essa ideia Neto (2009), ao afirmar que

A  comunicação  corporativa  não  deve  ser  uma  função  isolada  nas
organizações modernas. Para ter alto desempenho, precisa desenvolver e
manter  um ótimo relacionamento  no  contexto  organizacional  e  atuar  em
parceria  com  as  demais  áreas  funcionais,  como  marketing,  finanças,
jurídico, produção e recursos humanos. A ideia central da parceria é que
cada área contribua com seus conhecimentos especializados na formulação
de mensagens alinhadas com a política e a Visão da empresa e adequadas
aos públicos a que se destinam. (NETO, 2009, p.7).

Bueno também acredita que a área de comunicação tenha tomado uma nova

dimensão  e  importância  para  as  organizações,  exigindo  dos  gestores  da

comunicação mais aperfeiçoamento teórico e domínio de conhecimentos específicos

administrativos. Assim sendo, a comunicação empresarial passa a fazer parte de um

novo  cenário,  integrando-se  a  um  “moderno  processo  de  gestão  e  partilha  de

conhecimento,  incorporando  sua  prática  e  sua  filosofia  ao  chamado  'capital

intelectual' das organizações” (BUENO, 2003, p.8).  

Para este autor, em meio a esse cenário, há empresas que ainda enxergam

os departamentos de comunicação como os “salvadores da pátria”,  criadores de

discursos bonitos e sustentáveis. Muitas instituições vêm deixando de cumprir com

suas  obrigações  legais  e  sociais,  pulando  as  principais  etapas  do  processo  de

construção  de  imagem.  Discursos  politicamente  corretos,  sem  qualquer  tipo  de

embasamento e consistência se tornaram cada vez mais presentes no dia a dia de

algumas companhias. 
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A tentativa de obter destaque em meio à concorrência acirrada faz empresas,

ainda praticantes de trabalho escravo,  ganharem destaque na mídia por práticas

sustentáveis  raramente  efetivadas.  A comunicação,  que deveria  ter  uma estreita

relação com a ética e a responsabilidade social, muitas vezes é usada para criar

discursos  mentirosos  na  tentativa  de  maquiar  a  ausência  de ações  socialmente

responsáveis  dentro  das instituições.  A comunicação corporativa  deve  se  pautar

pela verdade, pelo respeito às diferenças humanas, pela ética profissional e pela

imparcialidade,  configurando-se  como uma extensão  das  ações praticadas pelas

empresas. Empresas que não prezam por esses valores não conseguirão sobreviver

no mercado e só despertarão para uma nova realidade quando não tiverem mais o

apoio de seus empregados, da imprensa, da comunidade e outros públicos com os

quais se relaciona. Discursos enfeitados não bastam para a sobrevivência de uma

instituição (BUENO, 2003, 2009).

Conhecer  a  fundo  cada  um dos  públicos  com os  quais  uma empresa  se

relaciona é o principal  atributo dos gestores de comunicação.  Da mesma forma,

levar a informação de maneira eficiente e personalizada a cada um deles é uma

especialidade da área. Para Nassar, uma empresa que saiba fazer isso terá mais

chances de evitar grandes danos de imagem num momento de crise.  Sendo assim,

para o autor:

O maior desafio da gestão moderna está relacionado com o trabalho da
construção de marca, missão, visão de futuro, identidade e da reputação
empresarial, de p a p, isto é, do porteiro ao presidente da companhia. E
esse trabalho, longe dos holofotes, que ligado à forma como a comunicação
interna é conduzida, segura o rojão nas horas em que uma crise arrebenta.
(NASSAR, 2006, p.86).

O  próximo  capítulo  é  caracterizado  pela  fundamentação  de  definições,

características e as classificações das crises de imagem. Tendo como base autores

e estudiosos sobre o tema, a pesquisa destacará as principais causas que podem

desencadear  tais  problemas.  Ao  longo  da  fundamentação  teórica,  serão

apresentados alguns mecanismos de apuração e de atuação aos quais gestores da

área de comunicação das empresas devem se ater no momento em que se deparam

com uma crise instalada. 
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2.3 CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DAS CRISES

Nenhuma organização está livre de passar por um período de crise, a qual

pode  ser  provocada  por  vários  motivos,  entre  eles  financeiros,  mercadológicos,

trabalhistas ou completamente inesperados, como um acidente. A crise não é algo

com  que  as  empresas  ou  o  governo  se  deparam  diariamente.  Uma  das  suas

características é o fator surpresa, Embora alguns autores defendam a ideia de que a

crise costuma dar sinais claros antes de eclodir, uma das suas características é o

fator surpresa. Neste sentido, Bueno define crise como sendo

Uma  situação  emergencial  que  pode  ou  não  ser  prevista  e,  ao  ser
desencadeada, desestrutura ainda que temporariamente, a espinha dorsal
das organizações, (e isso é importante para os comunicadores) podendo
assim comprometer sua imagem ou reputação (BUENO, 2009, p.138).

Já Viana (2001, p.167) entende que as crises são imprevistas, uma vez que

elas têm origem em “uma multiplicidade de eventos imprevisíveis, com o poder de

causar prejuízos incalculáveis aos cofres e à imagem das corporações”. Segundo o

autor, nos livros teóricos é possível identificar as características mais comuns das

crises, como o elemento surpresa, a falta de hábito de lidar com a mídia, a carência

de informações, a forma como seus impactos se propagam, a incomum curiosidade

da mídia, a mobilização da opinião pública e governos e a perda de controle das

iniciativas. 

Forni concorda com Bueno ao afirmar que o princípio básico da administração

de crises é reconhecer que nenhuma empresa, por mais sólida e admirada, está

imune a ela. Segundo o autor, a maioria dos estudiosos considera como crise de

comunicação “qualquer evento negativo que escape ao controle da empresa e se

torne público, a partir do interesse da mídia pelo assunto” (FORNI, 2002, p.372). Já,

no mercado, crises são entendidas como acontecimentos que, pelo seu potencial

explosivo ou inesperado, tem o poder de desestabilizar organizações e governos e

suscitar pautas negativas. 

Neto (2009, p.179) conceitua crise como “um evento específico e inesperado,

que cria altos níveis de incerteza e ameaças a empresas e aos seus públicos e

geram  grande  pressão  por  respostas  sobre  suas  causas  e  consequências”.  De

acordo  com  o  autor,  em  situações  de  conflito  de  interesses  as  pessoas  ficam
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preocupadas,  desconfiadas e menos receptivas,  o  que requer  uma comunicação

planejada  e  formulada  a  partir  de  teorias  do  comportamento,  a  chamada

comunicação de risco, considerada por ele, fundamental em situações de crise. 

Mafei  (2009)  destaca que as  crises  comprometem a imagem de qualquer

organização e são problemas de comunicação por excelência. O Institute for Crisis

Management (ICM) (apud MAFEI 2009, p.111) define crise como “o acontecimento

que estimula grande cobertura da imprensa, com prejuízo para o desempenho da

organização”. O ICM caracterizou os tipos de crise conforme a causa: atos de Deus

(em  casos  de  acidentes),  problemas  mecânicos,  erros  humanos  e  decisões

administrativas. 

Pesquisas do ICM sobre 16 tipos de crises divulgados pela mídia mundial no

período de 1999 a 2008 mostram um aumento de 70% no número de crises em todo

o mundo. Entre os principais tipos de crises registrados estão acidentes com vítimas,

ações  legais,  ações  de  defesa  de  consumidores,  defeitos  e  recalls,  casos  de

discriminação,  disputas  trabalhistas,  casos  de  gerência  antiética,  catástrofes,

fraudes e crimes cometidos por funcionários, entre outras categorias. Em 2008, 51%

das crises tiveram origem em decisões gerenciais erradas e 64% do total das crises

tiveram origem em decisões gerenciais erradas e 64% das crises eram relacionadas

a assuntos latentes sobre as quais as empresas já tinham conhecimento, mas aos

quais não deram importância. Apenas 36% das crises aconteceram de repente com

origem em assuntos não detectados com antecedência (MAFEI, 2009).  

De acordo com Neto (2009), a crise segue um desenvolvimento comum. Na

primeira fase, um assunto sensível com potencial de gerar uma crise é mantido sob

conhecimento  exclusivo  de  um  pequeno  grupo  de  pessoas  na  empresa.  Na

segunda, o assunto não resolvido afeta alguns públicos mais próximos e a empresa

se  vê  obrigada  a  prestar  esclarecimentos  a  agências  fiscalizadoras  e  envolver

especialistas e fornecedores na busca de soluções. Assim,

De  forma  crescente,  pessoas  menos  comprometidas  com  a  empresa
passam a deter conhecimento do referido assunto, que acaba escapando do
controle e chega à mídia, que, ao ter acesso, reconhece seu valor como
notícia  e o divulga imediatamente,  disparando o gatilho da crise.  Ao ser
divulgada pelos veículos de comunicação, a notícia atrairá o interesse de
diversos  públicos  [...]  que  se  manifestarão  publicamente  exigindo
providências, procurando culpados e atingindo a reputação da empresa. A
mídia divulga as declarações de todos esses públicos e intensifica o impacto
da  crise.  A  cobertura  continuará  até  que  haja  fatos  que  possam  gerar
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notícias. Após isso, a crise tende a acabar ou ficar latente para ressurgir no
futuro (NETO, 2009, p.188). 

A crise passa por três estágios. No primeiro deles, acontece a simplificação

do boato,  pois  ainda não se  tem muitas  informações sobre  o fato.  No segundo

estágio, os detalhes são aumentados e a história ganha dramaticidade. No último, a

opinião pública interpreta o boato de acordo com a sua visão de mundo, com os

seus  valores.  Esse  é  o momento  mais  crítico,  e  qualquer  erro  pode  ter  graves

consequências.

No enfrentamento de uma crise, o assessor de imprensa é testado. Segundo

Mafei (2009, p.109), é como uma “cerimônia de batismo”. A crise se caracteriza por

dois extremos de comportamento: a preocupação do assessorado e a satisfação do

jornalista ao descobrir um aparente ou real escândalo. “Profissionais e veículos de

comunicação trabalham com assuntos que mais impactam o público. E grande parte

do público tem prazer em conhecer detalhes de uma crise” (MAFEI, 2009, p.111). 

Conforme a autora, alguns motivos intensificam as crises, como os chamados

aproveitadores  de  holofotes.  Dentre  eles,  podem ser  mencionados  profissionais,

políticos, que querem aparecer na imprensa e aproveitam a ocasião. Além disso, é

comum a prática de vários órgãos fiscalizadores, entre outros, avisarem primeiro a

imprensa e depois a empresa sobre irregularidades. Soma-se a isso, segundo Forni,

uma  tendência,  sobretudo  na  televisão  de  que  a  informação  dê  lugar  à  mídia

espetáculo. 

A crise, qualquer que seja sua dimensão, cai como uma luva nessa pauta.
Se tiver imagens, melhor ainda. A TV é um dos veículos preferidos e que
chegam primeiro. Mas os jornais não ficam atrás. Se as crises transformam-
se em prato predileto da imprensa, não há como as empresas evitarem a
contingência de mais tarde serem premiadas por qualquer tipo de mídia.
(FORNI, 2002, p.368).

Na opinião de Lopes (apud FORNI, 2002, p.363), qualquer coisa negativa que

escape ao controle da empresa tem potencial para se tornar uma crise.  Na mesma

direção, Mitroff (apud FORNI 2002, p.363) define crise como algo que não pode ser

completamente contido dentro das paredes de uma organização. 

Hartley (2001) cita alguns comportamentos que não só podem desencadear

como  provocar  o  agravamento  de  crises:  ignorar  ou  negligenciar  suspeitas  de

problemas ou situações perigosas,  manter  práticas antiéticas e ilegais,  incentivar
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vendas agressivas, dentre outros.  Segundo o autor, grandes corporações são mais

vulneráveis  a  julgamentos  públicos,  especialmente  as  que  vendem  produtos

diretamente ao consumidor, uma vez que 

A exposição faz delas alvo de julgamentos críticos de ativistas,  políticos,
mídia,  entidades  reguladoras  e  instituições  legais.  Estas  instituições
deveriam  estar  particularmente  atentas  ao  iniciar  qualquer  negociação
passível  de  questionamento,  mesmo  que  o  cuidado  signifique  lucros
menores a curto prazo (HARTLEY, 2001, p.133). 

Forni  (2002)  destaca  a  velocidade  da  comunicação  como  um  aspecto

importante na gênese das crises. No passado, existia uma grande defasagem de

tempo  até  que  o  público  tomasse  conhecimento  e  o  mercado  reagisse.  Na

modernidade,  o  ambiente  de  difusão  está  se  alterando  a  cada  dia  e  além  da

amplitude do alcance das informações, existe uma enorme diversidade de canais,

mídias  e  interlocutores.  No  passado,  as  crises  limitavam-se  à  comunidade,  não

afetando a vida de muita gente. Sendo assim, as empresas tinham o tempo a seu

favor,  ao  contrário  do  que  acontece  hodiernamente:  qualquer  acidente  de

proporções, independente de onde aconteça, tem influência sobre a vida de todo o

mundo. 

Viana (2001) concorda com Forni (2002) ao afirmar que a escala de tempo

mudou  de  maneira  irreversível.  Empresas  da  primeira  metade  do  século  XXI

encontram mais dificuldades para enfrentar os desafios do novo conceito de tempo

uma vez que não basta ter uma cultura de comunicação: é preciso criar uma cultura

de comunicação em tempo real. A economia em tempo real se encontra na essência

da moderna economia, hoje tudo é local e global. A ideia de tempo foi incorporada à

comunicação  nas  organizações,  sobretudo  em  momentos  de  crise.  Qualquer

fenômeno alcança grandes dimensões, causando estragos que ultrapassam a esfera

das indenizações. Neste contexto, é preciso atentar para o fato que

A imagem corporativa,  ao contrário,  não se recompõe de um dia para a
noite. Ela é feita da mesma natureza sensível da carreira dos executivos:
leva-se uma vida para construir, mas basta um pequeno erro para germinar
uma grande crise (VIANA, 2001, p.169).

A Política Institucional  de Gestão de Crise de imagem do Colégio Marista

(2012), por exemplo, distingue crise de imagem de crise legal, sugerindo que é nos

detalhes que estão os diferenciais que orientam a sua gestão. A crise legal é factual,
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mas se a organização provar sua idoneidade não haverá prejuízos legais. Já a crise

de imagem é perceptual e, por isso, pouco importa se a organização tem ou não

razão. É a sua reputação, um atributo subjetivo, que é abalada ao longo do período

de exposição. Uma crise legal pode, eventualmente, gerar uma crise de imagem,

mas a abordagem a respeito delas é distinta e envolve diferentes agentes internos. 

Crise de imagem é uma situação anormal, de conhecimento público, que
desorganiza o funcionamento de uma instituição em diversos níveis; afeta
relações  com  governos,  autoridades,  clientes,  fornecedores  e
consumidores; coloca em risco a sobrevivência de marcas; produtos e das
próprias  empresas;  compromete  a  carreira  de  seus  gestores;  onera  a
organização  com  processos  judiciais,  indenizações,  multas  e  planos  de
recuperação; compromete o posicionamento institucional e a reputação de
todos os envolvidos.  O mais importante:  deixa  herança e marcas  –  nos
tribunais,  na  vida  das  pessoas,  em  registros  históricos  e  na  memória
coletiva (HOLS, 1978; SMITH, 2005; OGRIZEK E GUILLERY, 1999  apud
GRUPO MARISTA, 2012, p.20). 

Os temas a serem abordados na sequência fazem referência às discussões

quanto  ao  surgimento  de  uma  crise,  destacando  que  todas  as  empresas,

independente do porte e área de atuação, estão sujeitas a situações complicadas.

Também será feita uma abordagem do tema “crise” nos ambientes virtuais, já que a

presença e atuação  online,  muitas vezes vista como uma aliada da empresa, na

intenção  de  atingir  e  interagir  o  maior  número  de  consumidores  e  público  de

interesse, pode ser uma vilã quando uma organização se depara com uma crise e

não consegue administrá-la corretamente. 

2.4 TEORIA DAS CRISES

As  teorias  sobre  crise  empresarial  costumam  respaldar-se  em  várias

hipóteses. Uma delas é de que a crise é democrática e não distingue empresas por

seu  tamanho.  Ou  seja,  todas  as  empresas  estão  sujeitas  à  crise,  sejam  elas

grandes, pequenas ou enormes. Um segundo pressuposto é que a crise em geral

não explode de uma vez, mas se desenvolve gradativamente, o que significa que,

em boa parte dos casos, é possível evitá-la, preveni-la e, no mínimo, reduzir o seu

impacto. 

Bueno (2009, p.141) reuniu alguns postulados da teoria das crises de acordo

com o campo de interesse da comunicação empresarial. O principal deles é que a

crise traz sempre a capacidade de abalar a credibilidade da empresa. Assim, a crise



27

tem em seu DNA o vírus da desorganização, do pânico, do escândalo, e ele
pode contaminar rapidamente todo o organismo. Logo deve ser enfrentada
com  vigor.  Se  possível,  antes  que  aconteça.  Preferivelmente,  com
planejamento, com inteligência da comunicação (BUENO, 2009, p.141).  

Há outros postulados com repercussão direta na comunicação. Dentre eles,

Bueno (2009) destaca que: 

-  a  maioria  das crises  pode ser  prevista.  Logo,  o  gerenciamento  da crise

começa bem antes da crise; 

- o estopim de uma crise pode ser um fato, aparentemente menor. Logo, a

crise nem sempre começa com uma tragédia;

- qualquer crise pode ser gerenciada. Logo, toda empresa deve ter um plano

de administração de crises;

-  a  crise  pode  abalar  os  alicerces  de  uma  empresa.  Logo,  ela  deve  ser

resolvida pela alta administração;

- a crise sempre deixa resíduos. Logo, é fundamental continuar administrando

a crise, mesmo após a sua aparente conclusão; 

- a mídia tem um papel fundamental no processo de expansão ou redução

das crises. Logo, ela deve ser vista como uma parceira estratégica;

- o público interno pode contribuir para amenizar ou ampliar a crise. Logo,

toda empresa deve assumir que as ameaças não estão apenas do lado de fora; 

-  a  comunicação  empresarial  tem  um  papel  fundamental  no  processo  de

gerenciamento das crises. Logo, é preciso pensar a comunicação como estratégica.

Pensar de forma estratégica, segundo Bueno (2009), significa ter uma política de

comunicação com quadros qualificados, criar uma cultura de comunicação e manter

um relacionamento permanente com os stakeholders.  

Na  sequência  serão  apontadas  as  mudanças  que  as  redes  sociais

ocasionaram na maneira de relacionamento entre os públicos e consumidores e as

empresas e organizações. Também será ressaltado o desafio imposto pelas redes

sociais às empresas e marcas, de manter e solidificar a sua reputação. 
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2.5 REDES SOCIAIS E AMEAÇAS À REPUTAÇÃO 

As mídias sociais e os blogs estão mudando drasticamente o mundo, o modo

de relacionamento, a forma de se fazer negócios e o posicionamento das empresas

no ambiente  online.  A reputação  online de uma marca ou organização garante a

credibilidade na internet.  Por  isso,  é  extremamente  importante que as  empresas

monitorem o que está sendo dito sobre elas nos principais meios de comunicação

online (blogs e mídias sociais), pois as opiniões das pessoas são publicadas em

conversas mesmo sem o conhecimento das empresas. Mesmo que as empresas

não participarem das mídias sociais ativamente, se farão presentes passivamente.

Consiglio  (2010) comenta  essa  revolução  causada  pelas  redes  sociais  e

destaca  que  mais  cedo  ou  mais  tarde  as  empresas  e  organizações  terão  que

aprender a lidar com essas ferramentas e confirmar presença nesses meios. Sobre

este tema, a autora destaca que

Com  milhões  de  seguidores  e  uma  capacidade  de  mobilização  sem
precedentes,  as redes sociais estão criando uma revolução e uma nova
relação  entre  cliente/opinião  pública/empresas.  Mesmo  não  querendo,  o
mercado  corporativo  vai  ser  obrigado  a  pensar,  planejar  e  aprender  a
trabalhar diferente (CONSIGLIO, 2010, p.01).

Nas mídias sociais, a reputação de uma empresa foge ao controle de sua

liderança.  Por  meio  dos  fóruns  de  discussão,  blogs,  sites  como  Facebook,

aplicativos como  Twitter e outros canais,  a reputação passa a ser definida pelas

ações das pessoas, dos clientes e de outros influenciadores  online. As empresas,

cada vez mais, aderem às mídias sociais. O problema é que a maioria delas não o

faz com planejamento ou estratégia. Em muitos casos de  briefing presenciados, o

objetivo de uma marca ao entrar para as mídias sociais era o de “estar nas mídias

sociais”.  Com isso,  os casos de crise nesse ambiente tornam-se cada vez mais

frequentes e, na maioria das vezes, sem ter uma estratégia para lidar com essa

situação.

As crises de imagem sempre foram o temor das empresas.  E agora,  nos

tempos em que as redes sociais são um dos meios mais utilizados pelo consumidor

para expor  suas opiniões,  elas se desenvolvem muito  mais vezes e de maneira

muito mais rápida, como ensina Rosa (2006, p.71):
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Em um mundo interligado em tempo real via Internet ou televisão, as crises
acontecem  sempre  no  lugar  concreto  onde  o  fato  ocorreu  (o  lugar  do
acidente, a região do vazamento tóxico, o plenário de uma CPI ou a sala de
um depoimento judicial), mas também onde quer que as imagens do fato
chegarem.  

Isso talvez  explique com muita  clareza o porquê das crises. As empresas

investem dinheiro  em campanhas  online. Com isso,  o  fato  que gera  a  crise  vai

acontecer também no ambiente online e a crise explode justamente na internet. Uma

vez  deflagrada  uma  crise  em  redes  sociais  online,  por  exemplo,  o  alcance  e

“pulverização” de mensagens negativas têm uma proporção muito maior do que uma

crise em ambiente offline. Isso acontece principalmente por conta da facilidade que a

internet trouxe para a troca de conteúdo e pelo número de pessoas que interagem

em tempo real neste ambiente (CONSIGLIO, 2010; ROSA, 2006).  

2.5.1 Monitoramento das marcas nas redes sociais 

A velocidade com que as informações são postadas e difundidas na web faz

com que, muitas vezes, comentários positivos e negativos passem despercebidos

pelas  organizações.  O  monitoramento  desse  ambiente  permite  que  parte  da

atividade relacionada a uma marca ou produto seja percebida. Os usuários muitas

vezes  expressam  seus  sentimentos  de  revolta  ou  satisfação  com  relação  a

determinado momento, produto ou serviço oferecido pelas organizações. No caso de

insatisfação, o cliente/internauta pode reclamar ou denunciar publicamente a marca

e a organização, atingindo muitas pessoas (seus amigos ou seguidores). Esse tipo

de comentário quando percebido, pode ser visto como uma oportunidade de traçar

ações estratégicas para atender a esse público e não deixar com que possíveis

crises de imagem ocorram no ambiente 2.0 (FRANCISCO, 2011).

Este autor define o monitoramento das marcas nas redes sociais como uma

ferramenta  que,  aliada  à  comunicação,  pode  reverter  e  até  mesmo  evitar  uma

possível crise, já que o seu acompanhamento diário revela especificamente os focos

perigosos.

Para  o  mercado,  em  especial  empresas  com  produtos  e  serviços  de
consumo em massa, é mais do que necessário monitorar as mídias sociais.
Em primeiro lugar, para a identificação de indícios que a permita adequarem
seus processos e produtos de forma contínua e muito mais ágil do que por
meio de pesquisas. Em segundo, para identificar crises ainda em fase inicial
e,  por  fim,  para  intervir  rapidamente  e  solucionar  problemas de  clientes
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insatisfeitos. [...] Com o monitoramento, as empresas podem acompanhar o
que o  seu  público-alvo  está  elogiando ou  reclamando.  E com a análise
destas  informações evitarem uma crise  ou se  aproximar  do seu  cliente.
(FRANCISCO, 2011, p.1).

Não há como controlar todas as informações que são repassas na rede. O

que pode ser feito, entretanto, é a prevenção por meio do monitoramento. Além de

enumerar  possíveis  situações  que  possam  vir  a  se  tornar  um  problema,  o

monitoramento de redes sociais também é essencial para que a marca planeje a

atuação e o seu posicionamento nas redes sociais. O que falta às organizações é a

conscientização da influência dessas redes. Assim como há a preocupação com o

atendimento ao cliente, com a assessoria de imprensa ou o marketing, também é

necessário o cuidado com as redes sociais (CONSIGLIO, 2010; FRANCISCO, 2011;

ROSA, 2006).

2.6 CASES EMBLEMÁTICOS NO BRASIL

Quem não se lembra da tragédia aérea que abalou o país em 1996, quando o

avião  da  TAM  caiu  logo  após  a  decolagem  no  aeroporto  de  Congonhas?  Das

mulheres  que  engravidaram  depois  de  tomar  as  famosas  “pílulas  de  farinha”,

fabricadas pela Schering do Brasil?  Do apagão que ameaçou deixar  o Brasil  às

escuras em 2001? Do acidente que levou às profundezas da Bacia de campos a

maior plataforma de petróleo do mundo, construída pela Petrobrás? Todos esses

episódios não só ficaram marcados na memória dos brasileiros, como também na

imagem  e  na  reputação  das  empresas  envolvidas.  Todas  sentiram  na  pele  o

desgosto de enfrentar uma crise de imagem, e tiveram que aprender na prática o

que Bueno (2009) considera inevitável: 

A crise e democrática: não escolhe vítima pelo seu porte (pode ser empresa
grande ou pequena), ou propriedade do capital (pode ser empresa publica
ou privada, nacional ou multinacional). Se a organização está na chuva (e
não se protege direito) corre o risco de se molhar. E, o que e pior, pode ate
contrair uma pneumonia fatal (BUENO, 2009, p.139).

2.6.1 O apagão 

Em maio de 2001 o Brasil vivenciou a maior crise de geração de energia do

país. O país atravessava o período de mais baixo índice pluviométrico dos últimos
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70 anos e os reservatórios de água das usinas hidrelétricas chegavam aos limites

mínimos. Os brasileiros viviam sob a ameaça do corte de energia elétrica. Na melhor

das  hipóteses,  a  população  via-se  diante  de  um  racionamento  compulsório  de

energia.  Rosa (2007,  p.  156) relata  o  temor  estampado  nas  capas das revistas

semanais de informação:

Veja:  “Sem  luz  –  Prepare-se:  o  racionamento  vai  infernizar  sua  vida,
desacelerar sua vida, desacelerar a economia e pode devastar a imagem do
governo”. 
IstoÉ: “Vai apagar – Prepare-se: Depois de vacilar muito, o governo marca
para 1º de junho o começo do racionamento. A indústria avisa que haverá
desemprego”. 
Época: “Energia Elétrica – manual de sobrevivência no país da escuridão”. 

Os jornais passavam a ideia de que o país caminhava para um encontro com

o caos. A primeira coletiva de imprensa, organizada pela agência contratada pelo

Governo, esperava 80 jornalistas, mas foi surpreendida com os 500 profissionais,

entre  repórteres,  cinegrafistas  e  fotógrafos  que lotaram o auditório  do  anexo  do

Palácio do Planalto para mostrar que

Além  do  dever  profissional  de  buscar  informações  para  levar  aos  seus
respectivos  públicos,  os  jornalistas  também eram consumidores  e  como
cidadãos estavam preocupados com o efeito do apagão sobre a própria vida
(ROSA, 2007 p.157).

O tema chamava a atenção de todas as camadas da população e a estratégia

de  comunicação  usada  foi  a  de,  primeiramente,  trazer  a  população  para  um

engajamento, uma mobilização social. Além de criar um discurso único e escolher

um  porta-voz  para  comunicar,  foi  decidido  jogar  às  claras  desde  o  início.  O

departamento  de  Comunicação  acreditava  que  falar  a  verdade,  mostrando  os

problemas e as causas daquela situação, comoveria as classes C e D, e que o

Governo  estava  realmente  precisando  da  ajuda  e  do  apoio  da  população.  A

estratégia  de  tornar  a  mídia  sócia  do  problema  e  não  um  anteparo,  usando  o

argumento de que era o interesse coletivo que estava em jogo, foi usada. Um plano

para evitar possíveis percalços, traçando cenários para casos extremos como uma

morte em função da falta de energia, também foi criado, assim como uma série de

campanhas na TV incentivando à economia de energia. Nenhum instrumento para

comunicar a população durante o apagão foi ignorado e o resultado não demorou a
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aparecer.  Depois  de  nove  meses  de  racionamento,  todas  as  regiões  do  país

superaram as metas de economia estabelecidas pelo governo. Essa foi

a  resposta  para  uma  campanha  onipresente:  estava  nos  intervalos
comerciais da TV, nos programas de auditório mais populares, nas páginas
dos sisudos jornais econômicos e ate nas revistas femininas, onde se falava
do “charme do apagão” – o uso das românticas velas em substituição aos
abjures elétricos (ROSA, 2007 p.168).

A  crise  do  apagão  foi  considerada  um  dos  melhores  casos  de  carketing

governamental  da  gestão do então  presidente  da República,  Fernando Henrique

Cardoso. Até os estados que não estavam no racionamento aderiram ao programa.

2.6.2 Caso Uniban

No dia 22 de outubro de 2010, imagens gravadas por celular e divulgadas na

Internet mostrando a aluna Geise Arruda sendo hostilizada publicamente no campus

da Uniban, circularam o país e levaram a instituição às manchetes dos principais

noticiários brasileiros. A aluna, que no dia vestia um microvestido cor-de-rosa, foi

praticamente escorraçada da instituição por estudantes que alegavam desrespeito

ao ambiente acadêmico. Santomauro (2009) informa que no meio de uma crise de

imagem,  a  Uniban decidiu,  então,  tomar  um  partido:  duas  semanas  depois  do

ocorrido,  divulgou-se  um  texto  que,  além  de  acusar  Geise  Arruda  de  ter

desrespeitado  os  princípios  éticos,  a  dignidade  acadêmica  e  a  moralidade,

comunicava também a decisão de expulsar a estudante da instituição.  

Segundo o autor, jornalista da revista Negócios da Comunicação, a resposta

veio na velocidade e proporção de uma bola de neve. “Uma condenação universal a

atitude que alguns chamaram de Unitaleban, referência às milícias xiitas conhecidas

pela repressão que impõem às mulheres” (SANTOMAURO,  2009, p.32).  A partir

daí,  o problema, que já era grande,  ficou ainda maior.  Assustada com a revolta

popular, a instituição decidiu então voltar atrás e readmitir Geise.

Configurou-se,  aí,  uma  sucessão  de  erros  gerenciada  pelo  departamento

jurídico  da  Uniban.  Se  a  instituição  possuía  um departamento  de  comunicação,

certamente não o deixou agir, como afirma Dantas, ao considerar que
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Uma  assessoria  de  comunicação  competente,  com  a  participação  de
profissionais especializados em gerenciamento de crise, poderia no mínimo,
evitar  que  se  aprofundasse  a sucessão de erros  que,  em vez  de evitar
estragos, ajudaram a afundar ainda mais a imagem da Uniban (DANTAS,
2009, p.9)

O episódio  provocou  a  inversão  de  imagem da  Uniban.  Reconhecida  até

então como um ambiente de inclusão, por possibilitar o ensino superior a um público

de menor poder aquisitivo, depois do ocorrido passou a ser vista como um espaço

de preconceito. Alguns especialistas em comunicação veem o caso como um abalo

insuperável de imagem.

2.6.3 Acidente da TAM

Na manhã de 31 de outubro de 1996, o Brasil  vivenciou o maior acidente

aéreo urbano ocorrido no país. Uma aeronave da TAM, escalada para o voo 402,

que fazia ponte aérea São Paulo – Rio de Janeiro, caiu logo após a decolagem, na

cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas. Foi uma tragédia que resultou na

morte de 99 pessoas.  Conforme Rosa (2006), em meio ao caos, com a imprensa

sedenta por informações, as famílias precisando de apoio e a empresa sem poder

parar de operar, a TAM se deu conta de que não tinha um plano de gerenciamento

de  crise  e  foi  necessário  pedir  ajuda  para  quem já  tinha  experiência  em casos

semelhantes. 

Em poucas  horas,  a  American  Airlines  não  só  mandou  via  fax um  Crisis

Management Plan como também enviou ao Brasil um funcionário especializado em

gerenciamento de crises para auxiliar na tomada de decisões. A primeira coisa a

fazer foi dar assistência às famílias das vítimas, colocando-os num mesmo hotel e

não deixar que os voos parassem. Segundo Luiz Eduardo de Falco, Vice-Presidente

da  TAM na época  do acidente,  o  fato  de  não  parar  a  companhia  lhe  deu uma

enorme credibilidade interna e externamente, em depoimento a Rosa (2006, p.52) 

Precisávamos passar para a empresa que o acidente era um fato isolado.
Se todos os voos  tivessem sido suspensos e ficássemos dois  dias sem
voar, seria muito mais difícil colocar o primeiro avião de novo no ar. Haveria
uma duvida  martelando  na cabeça  de tripulantes  e  passageiros:  e  esse
aqui? É seguro?
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A empresa também montou um centro de informações e rapidamente falou

com a imprensa. A primeira coletiva reuniu 800 jornalistas e durou duas horas. A

pressão  por  informações  era  tamanha,  que  foi  necessário  realizar  a  segunda

coletiva, uma hora depois de ter terminado a primeira. Considerada a situação, o

grande fluxo de informações foi  importante,  passou credibilidade à imprensa e a

TAM adotou a estratégia de falar religiosamente a cada 12 horas com os jornalistas.

Quando não se tinha informações novas, o porta-voz repetia as anteriores. Todo o

plano de crise sugerido pela American Airlines foi colocado em prática. A empresa

não economizou esforços para descobrir as causas do acidente, não se eximiu da

culpa e, por ser transparente, conseguiu o apoio de seus funcionários. Muitos que

estavam de folga voltaram à empresa voluntariamente, a fim de ajudar a equipe

formada para prestar assistência às famílias das vítimas.

Talvez a maior falha da TAM, entretanto, tenha sido nunca ter se preocupado

em  construir  um  planejamento  de  crise.  Neste  sentido,  Bueno  (2009,  p.130)

esclarece que

Toda empresa aérea deve pressupor que, independente da sua vontade,
por falha técnica ou humana, uma de suas aeronaves pode cair (nenhuma
empresa de aviação arriscaria, em seu esforço de comunicação, garantir
que  ela  e  totalmente  segura).  Logo,  deve  ter  um plano  para  gerenciar,
perante os parentes das  vítimas, a imprensa, os investidores e a opinião
publica,  a crise  que certamente ira  ocorrer,  quando esse momento (não
desejado) chegar. 

Contudo, mesmo sem um plano formatado, o departamento de Comunicação

da  TAM  agiu  rapidamente.  Quando  o  Comandante  Rolim,  presidente  da  TAM,

pousou no Brasil, a situação já estava controlada. Os voos decolavam normalmente,

as famílias estavam amparadas e a imprensa parecia menos afoita. 

2.7 GESTÃO DE CRISES

Como  mencionado  anteriormente,  é  fundamental  que  toda  empresa  ou

organização esteja preparada para atuar corretamente em um momento de crise.

Complementando essa afirmação, o presente capítulo apresentará dois importantes

monitoramentos,  os  quais  serão  os  aliados  dos  gestores  de  comunicação  na

prevenção de crises comunicacionais. Antecipar-se e mapear os possíveis pontos
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frágeis e fatores que poderão futuramente desencadear uma crise certamente será

um diferencial na forma de agir para corrigir e amenizar o problema.  

2.7.1 Riscos e vulnerabilidades

A  experiência  de  quem  já  passou  por  uma  crise  ensina  que  enfrentar  o

assunto, ou a possibilidade de que ela possa acontecer,  é a melhor maneira de

compreender como são causadas, como podem ser prevenidas e administradas as

crises. Para Mafei (2009), as crises podem ser previstas diante da própria natureza

da  atividade do assessorado  e,  se  previstas,  podem ser  evitadas.  Mas  também

podem ser  imprevistas.  Nesses casos,  a  única  coisa  a  ser  feita  é  administrar  a

situação. 

Na opinião da autora, é comum que grandes organizações contem com um

plano de contingência para situações de crise: um roteiro de ações que deve ser

aplicado  automaticamente.  “Algumas  crises  não  cabem  sequer  dentro  do  mais

azeitado plano de comunicação previamente construído. Nestes casos, as medidas

preventivas servirão apenas como referência” (MAFEI, 2009, p.110). 

Para  a autora, os veículos de comunicação são responsáveis por detonar a

crise porque produzem matérias investigativas. Entretanto, as organizações também

contribuem por não tomar medidas antecipadas em relação aos possíveis resultados

negativos para a sua imagem. Para elaborar um plano de contingência é necessário

fazer um levantamento das vulnerabilidades da organização ou dos potenciais riscos

de crise. Mesmo os autores que caracterizam a crise como originada de eventos

imprevistos,  defendem a necessidade  da  antecipação  por  meio  da  listagem dos

casos  que  “podem  acontecer  com  qualquer  empresa,  a  qualquer  momento  [...]

tecnicamente catalogados como situações de crise” (VIANA, 2001, p.166).

Segundo o autor, assim como são feitas auditorias financeiras, as empresas

podem realizar auditorias para detectar focos potenciais de crises e neutralizá-los

antes que venham à tona. Em paralelo, devem ser definidas ações para as crises

que não possam ser contornadas, a fim de minimizar seus efeitos. O autor enumera

11 situações diferentes que podem resultar em crises e que devem servir de base

para um plano de administração:

a)  Crises  de  origem  criminosa  como  sabotagem,  atentados  diversos,

sequestros, vandalismo fraudes, tumultos;
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b) crises da natureza econômica como boicotes, aquisições de forma hostil

de  controle  acionário,  desvalorização  da  cotação  acionária,  greve,

consequências  negativas  ao  cliente  provocadas  por  pacotes

econômicos/mudanças na economia;

c) crises de informação como falsos rumores, boatos e intrigas, acusações

sobre  direito  de  propriedade,  acuações  de  concorrentes  ou  instâncias

públicas;

d)  desastres  industriais  como  contaminações  de  produtos,  explosões,

incêndios, contaminações do meio ambiente, vazamentos;

e)  desastres  naturais  como  tempestades,  enchentes,  tempestades

elétricas, desmoronamento;

f)  falhas  em  equipamentos  ou  construções  como  colapso  na  rede  de

computadores  de  provedores  e  telefones,  falhas  provocadas  por

funcionários,  defeitos  de  produtos  industriais,  quebra  de  sistema  de

segurança e no sistema de qualidade; 

g) crise de natureza legal como ações judiciais contra as organizações,

pedidos  de  indenização  ou  de  condenação  por  parte  de  funcionários,

consumidores e governo;

h)  crises  de  reputação  como  boatos  que  atinjam  a  lucratividade  da

empresa  ou  honorabilidade  de  seus  dirigentes,  exposição  negativa  do

nome ou do logotipo de empresas ligadas à organização, denúncias de

corrupção,  informação  privilegiada,  escândalos  de  todos  os  tipos  e

vazamentos de documentos internos;

i) rises de relações humanas como sucessão no comando da organização,

demissão  de  altos  executivos,  violência  por  parte/contra  empregados,

denúncias de funcionários e crises familiares, envolvendo o comando da

organização;

j)  crises  envolvendo  risco  de  vida  como  Aids,  vítimas  de  grandes

contaminações, vítimas de acidentes e de morte durante o trabalho;

k) crises regulatórias como regulamentação adversa de leis, na esfera do

Congresso  ou  governo,  criação  de  obstáculos  fiscais/monetários,

regulamentação  adversa  por  iniciativa  de  sindicatos  de  classe  ou

concorrentes.
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Com base na classificação apresentada, o episódio da contaminação da água

de uma fábrica da empresa WEG e as consequências desencadeadas devido ao

problema, objeto de estudo desta pesquisa, caracteriza-se como desastre industrial.

Além do levantamento dos riscos comuns, existem aqueles ligados à linha de

negócios da empresa, de acordo com sua atividade. Segundo Luecke (2010), muitas

empresas aprenderam a ficar de olho nas fontes específicas de risco relacionadas

com o seu setor e a desenvolver planos para lidar com elas. Entre as atividades com

mais  potencial  estão grandes companhias  aéreas,  empresas do setor  químico e

petrolífero,  processadores  e  embalagens  de  alimentos,  empresas  de  serviços

financeiros.  As  primeiras  perguntas  são  “quais  são  as  maiores  áreas  de

vulnerabilidades de sua empresa? Há alguém cuidando delas?”  (LUECKE, 2010,

p.20).

Mafei (2009) listou algumas situações identificadas de imediato como críticas

para pessoas e organizações: acidentes com danos a pessoas, como vazamento de

petróleo, queda de avião e outros; brigas familiares; escândalos financeiros e de

corrupção, operação de fusão e aquisição de empresas, que levem à concentração

de mercado; baixa qualidade de serviços públicos, produtos adulterados, falsificados

ou  com  problemas  de  qualidade;  acusações  de  cunho  pessoal;  forte  ataque

difamatório  da  concorrência  e  produtos  questionados  publicamente  por  órgãos

reguladores e de defesa da saúde. 

Luecke (2010) cita outros eventos que estão entre os perigos em potencial e

que  podem  atingir  direta  ou  indiretamente  a  organização,  ocasionando  crises:

acidentes e eventos naturais; desastres ambientais e de saúde (contaminação de

produtos, acidentes catastróficos e danos ambientais), embora não necessariamente

causados  pela  empresa  estão  relacionados  a  ela;  panes  tecnológicas,  forças

econômicas e de mercado e funcionários trapaceiros. Segundo o autor, alguns sinais

podem evoluir para crises e devem ser considerados e neutralizados para evitá-las.

São alertas que avisam a formação de uma crise futura, como vendedores novos

que se destacam demais, funcionário que vive além dos seus meios, desatenção

aos detalhes e padrões. Por esse motivo, torna-se importante:
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Saber onde procurar crises em potencial é o primeiro passo na realização
de uma auditoria de crise. A tarefa seguinte é examinar sistematicamente as
fontes para identificar coisas que possam levar a problemas no futuro. Faça
apenas  uma  lista  de  situações  que  podem  levar  a  grandes  problemas
(LUECKE, 2010, p.29). 

Villatore e Mendes sugerem que os gestores devem participar do processo de

apontamento das vulnerabilidades com os principais questionamentos de cada área.

Conforme  as  autoras,  identificando-se  os  riscos,  as  pessoas  ficarão  mais

conscientes sobre quais podem evoluir para crises. Nesse contexto, mais do que o

caráter preventivo, o apontamento deve ser corretivo, de forma que: 

Conduza  a  identificação  dos  riscos  em  todos  os  níveis,  do  operador  à
direção e envolva o pessoal de todas as áreas.  Considere os internos e
externos a sua organização, incluindo as reclamações, sugestões ou críticas
de  clientes,  fornecedores  e  outros.  Imagine-se  um  sabotador  de  sua
empresa  e  levante  tudo  aquilo  que  pode  ser  feito  para  prejudicá-la
(VILLATORE; MENDES, 2009, p.2). 

Nenhuma  sugestão  interna  deve  ficar  sem  resposta,  o  colaborador  deve

sempre ser ouvido e o gestor deve compreender a diferença entre problema e crise.

Enquanto que o problema é resolvido internamente, crise atinge âmbito externo. De

acordo com as mesmas autoras, para a elaboração do plano deve-se relacionar os

problemas que podem ocorrer com os procedimentos a ser adotados para cada um.

Recomenda-se, ainda, priorizar as crises em potenciais de acordo com os riscos, a

partir  de  um  modelo  que  preveja  descrição  do  risco,  estimativa  do  impacto  na

concorrência, probabilidade de ocorrência e o valor estimado de perdas por ano.

Outros  sinais  de  alertas  são  apontados  pelas  autoras:  resistência  a  avanços

tecnológicos e à inovação, avisos de inspetores, fiscalização e autoridades, rumores

suspeitos e persistentes, reclamações de clientes e práticas ilegais ou antiéticas. Em

relação ao público interno, várias situações podem gerar conflitos como demissões

em massa, concordatas, fusões e aquisições. A falta de informação cria insegurança

e a possibilidade da chamada “rádio peão” (BUENO, 2009; FORNI, 2002). 

2.7.2 O relacionamento como base

É  consenso  entre  os  autores  consultados  que,  prevenir  uma  crise

antecipando-se a ela, causa menos estrago à imagem do que somente administrá-la

quando já  está instalada.  Pesquisas mostram que organizações que valorizam o
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planejamento não só enfrentam menos crises, como também são mais lucrativas.

Mesmo que inevitáveis, para Forni (2002), as crises nem sempre representam uma

catástrofe;  se  bem  administradas,  podem  ser  superadas.  As  crises  podem  até

mesmo ser  revertidas  em benefício  da  empresa  com a  aplicação  de  princípios,

normas de conduta e ações proativas.

Viana (2001) pontua que em situações de crise o diálogo é o melhor antídoto.

Porém, mais eficaz ainda é o que nasce e deve ser cultivado a partir do diálogo: o

relacionamento.  Na  opinião  do  autor,  nada  melhor  para  prevenir  os  impactos

negativos  do que uma política  saudável  e  continuada  de relacionamento  com a

mídia, pois

A falta de dialogo desagrega, dispersa e fragmenta a imagem da empresa
aos ventos do menor indício de crise. O relacionamento trabalha no sentido
inverso: é o que fortalece as credenciais da empresa em situações em que
sua credibilidade se torna frágil ou vulnerável (VIANA, 2001, p.173). 

Bueno  (2009)  concorda  com  Viana  (2001),  ao  afirmar  que  a  crise  ficará

menos complicada se o relacionamento da organização com a imprensa tiver um

passado  positivo.  Se,  ao  longo  do  tempo,  esse  relacionamento  se  pautou  pelo

“compromisso mútuo com a ética,  a transparência e o profissionalismo, um bom

caminho terá sido percorrido para evitar que a crise alcance proporções descabidas

na mídia” (BUENO, 2009, p.145).

O gerenciamento de crise, todavia, não está só no relacionamento e sim na

forma como se estabelece e como se mantém. Ainda segundo Bueno (2009), para

ser exitoso no gerenciamento de crise, o relacionamento com a mídia deve ter como

base a adoção de um sistema de inteligência empresarial,  deve ser planejado e

estratégico.  O  planejamento  implica  conhecimento  detalhados  dos  veículos,

capacitação das fontes e estrutura de comunicação adequada. 

Apesar disso, segundo Villatore e Mendes (2009), quando uma empresa ou

pessoa não tem a imagem consolidada, é possível mais flexibilidade na gestão de

uma  crise.  Se  a  imagem  já  é  solidificada,  as  providências  devem  ser  mais

planejadas,  pois  é  referência  não  somente  para  a  imprensa  como  para  outras

empresas. As autoras também defendem a comunicação estratégica como campo

indispensável na detecção de ameaças e oportunidades. A comunicação estratégica

não está somente ligada à mídia, ela permeia todas as atividades da empresa, suas

relações com a sociedade e com seus públicos. 
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Conforme Barbosa e Champi (2004), empresas organizadas têm seus planos

de gerenciamento de crise com os mais diversos cenários, com situações genéricas

e  orientações  de  como  proceder.  Porém,  as  características  de  cada  crise  nem

sempre obedecem aos manuais  e  são capazes de ruir  a  estrutura  da empresa,

comprometendo quaisquer  estratégias  definidas.  Por  isso,  a  importância  de  uma

base. Quanto maior o grau de solidez, maior capacidade de reação e flexibilidade a

organização terá em momentos de crise, pois não haverá tempo para construir os

seus fundamentos. 

Chinem (2010) segue a mesma linha e assinala que não é possível fazer a

comunicação na hora da crise. Afinal, credibilidade não se conquista de uma hora

para outra: 

As  empresas  compreenderam  que  é  preciso  trabalhar  a  comunicação
integrada  na  organização.  Antes  se  buscava somente  a  relação  com  a
imprensa. Hoje a comunicação engloba clientes, acionistas, fornecedores e
funcionários.  Houve  uma  sofisticação  dessas  relações,  partindo  de  uma
ideia simples, a de comunicação é diálogo e exige transparência (CHINEM,
2010, p.80). 

Em relação à mídia, as atividades de rotina da assessoria de imprensa têm

características preventivas e buscam no permanente relacionamento antecipar-se

aos acontecimentos e não vir a reboque deles. Mesmo sem impedir o surgimento de

fatos  imprevisíveis  e  que  podem  repercutir  negativamente  na  opinião  pública,

permite diminuir o espaço para boatos e especulações. 



3 ESTUDO DE CASO: WEG

Este capítulo apresenta um estudo de caso acerca do episódio da contaminação

da água utilizada em um parque fabril da empresa WEG, na cidade de Jaraguá do

Sul,  SC.  Serão  analisadas  quais  as  estratégias  utilizadas  pela  Comunicação

Institucional da empresa para tentar amenizar os danos causados à sua imagem.

Será verificado se a WEG foi ou não eficiente na hora de comunicar-se. O estudo

serve  de  parâmetro  para  a  análise  de  como  as  empresas  se  comportam  em

momentos de dificuldade.

3.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

Fundada em 1961, a WEG atua principalmente no setor de bens de capital e

é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, atuando

em  cinco  linhas  principais:  Motores,  Energia,  Transmissão  e  Distribuição,

Automação e Tintas. Com mais de 24 mil empregados, atingiu faturamento bruto de

R$ 6.1 bilhões em 2012. 

No país, o grupo tem sua sede e principais unidades industriais em Jaraguá

do  Sul/SC.  Suas  demais  fábricas  estão  espalhadas  por  Rio  Grande  do  Sul

(Gravataí),  Santa  Catarina  (Blumenau,  Guaramirim, Itajaí  e  Joaçaba),  São Paulo

(São Paulo, São Bernardo do Campo e Monte Alto), Amazonas (Manaus), Espírito

Santo (Linhares). No exterior, a WEG possui unidades fabris na Argentina, México,

EUA,  Áustria,  Portugal,  África  do  Sul,  China  e  Índia,  além  de  instalações  de

distribuição  e  comercialização  nos  EUA,  Venezuela,  Colômbia,  Chile,  Alemanha,

Inglaterra,  Bélgica,  França,  Espanha,  Itália,  Suécia,  Austrália,  Japão,  Cingapura,

Índia, Rússia e nos Emirados Árabes Unidos.

3.2 O PROBLEMA DA ÁGUA

No dia 27 de maio de 2011, mais de 800 empregados da WEG, unidade de

Jaraguá do Sul,  foram atendidos no ambulatório da empresa e nos hospitais  da

região com sintomas de enjoo, vômito e  diarreia. Constatou-se uma contaminação

ocasionada por uma falha na distribuição da água potável em uma das fábricas do

parque  fabril  2.  Por  uma  sequência  de  falhas  (mecânicas  e  humanas),  a  água
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industrial  se misturou à água potável. O problema ficou restrito a uma das unidades

da empresa, em Jaraguá do Sul.

3.2.1 A ação

O setor de Comunicação Institucional da WEG só tomou conhecimento do

ocorrido no dia 30 de maio, por meio de telefonemas feitos ao departamento. Nos

telefonemas, muitos repórteres da região buscavam informações sobre o ocorrido e

sobre quais as medidas que estavam sendo tomadas para reverter o problema.

No dia 31 de maio, às 16 horas, foi aprovado pela  diretoria o envio de uma

nota oficial divulgando o ocorrido para a imprensa local. Tal nota, entretanto, não

mencionava as causas do incidente. Posteriormente, a empresa só se pronunciou,

ainda que brevemente e superficialmente, sem dar muitos detalhes do ocorrido, ao

ser procurada por profissionais da imprensa regional e nacional, depois que o caso

foi amplamente divulgado. 

3.2.2 A repercussão na imprensa e entre os empregados 

A imprensa regional  e estadual  cobriu amplamente o incidente.  Por causa

dessa  repercussão,  veículos  de  circulação  nacional  também  noticiaram  o  caso,

como ocorreu com a Folha de S. Paulo. De acordo com o material fornecido pela

assessoria de Comunicação da WEG para a elaboração desta pesquisa, ao todo

foram publicadas 10 matérias em emissoras de televisão, somando 11 minutos; 8

reportagens  em  jornais,  totalizando  3  páginas,  além  de  chamadas  diárias  em

emissoras rádios regionais durante os dias de repercussão do caso, o que durou

aproximadamente uma semana. 

A repercussão também se alastrou pela internet em pouco tempo. Centenas

de sites de notícia e segmentados acompanhavam o desenrolar do ocorrido. Na

maioria dos textos publicados em sites de notícias, analisados para a elaboração

desta pesquisa, as fontes oficiais eram  empregados e órgãos da área da saúde,

como os hospitais e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de

Jaraguá do Sul. 

Tendo como base o relatório fornecido pela empresa, percebeu-se que todas

as divulgações trouxeram tom de desconfiança apresentando expressões como:

- “A empresa não quis gravar entrevista”
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- “Em nota oficial, a empresa alega...”

- “A assessoria de imprensa informou...”

Apenas os  empregados que trabalhavam no prédio onde ocorreu a falha na

distribuição de água receberam uma nota oficial enviada pela empresa. Mais de 15

mil  empregados que  trabalhavam  no  mesmo  parque  fabril  ficaram  sem

esclarecimento sobre o ocorrido. 

Como o parecer da empresa, explicando o ocorrido, não chegou a todos os

empregados,  os  boatos  e  invenções  de  histórias  tomaram  conta  não  só  dos

corredores da empresa, mas também das ruas da cidade. Os  empregados faziam

piadas,  levantavam  polêmicas  e  desconfianças,  conforme  informações  que

circulavam na época:

- “Foi um rato que caiu na caixa d‘água”.

- “Tem ambulâncias pra lá e pra cá e ninguém diz o que está acontecendo”.

3.3 ENTREVISTA COM OS PÚBLICOS 

Paralelamente aos conceitos dos autores citados durante a fundamentação

teórica, apresentada nos primeiros capítulos, também foram realizadas entrevistas

com alguns “personagens” que estiveram direta e indiretamente envolvidos com o

caso da crise da água contaminada na fábrica da indústria WEG. No decorrer do

texto, transcrevem-se vários trechos das entrevistas. Com a intenção de preservar a

identidade  e  evitar  a  exposição  dos  profissionais  entrevistados,  serão  utilizados

nomes fictícios para identificá-los.    

Serão apresentados os pareceres do jornalista Márcio Nogueira, repórter da

rádio Jaraguá AM e  jornal  Folha SC,  da cidade de Jaraguá do Sul; do  chefe de

Comunicação  da WEG,  Pedro  Amorim  e  do  chefe  da  Usinagem  de  Fundidos

(Fábrica 7), Carlos da Silva.

Ao  efetivar-se  este  estudo  de  caso,  por  meio  de  entrevistas  com

representantes  das  três  partes  (público  interno,  comunicação  institucional  e

imprensa)  envolvidas no caso de contaminação da água da fábrica  da empresa

WEG, o objetivo  principal  foi  identificar  e  avaliar  a  opinião de cada um sobre a

repercussão do ocorrido, o posicionamento e os erros de comunicação cometidos

pela organização. Dessa forma, haverá um diagnóstico propício para a elaboração
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do  Comitê  de  Gerenciamento  de  Crise,  uma  das  ferramentas  propostas  neste

trabalho. 

3.3.1 Como souberam do problema 

Conforme argumentado anteriormente na visão de vários autores, quando os

primeiros  indícios  de  que  uma crise  pode  ser  iniciada,  as  ações  do  Comitê  de

Gerenciamento de Crise devem ser ágeis e eficazes. Quando uma notícia ruim toma

projeção, o ideal é agir rapidamente. Dessa forma é possível prever e planejar todos

os meios  de atuação para  minimizar  os  danos à  imagem da empresa,  além de

atender da melhor forma possível, a todos os públicos envolvidos no caso. 

No episódio da contaminação da rede de abastecimento de uma das fábricas

da empresa WEG, o desenrolar da situação foi totalmente contrário ao defendido

pelos autores aqui estudados. Os gestores da Comunicação Institucional e Interna

da empresa, principais envolvidos na divulgação e relação com os públicos (internos

e externos), só tiveram conhecimento do problema dois dias depois do ocorrido. 

Segundo  o  chefe  de Comunicação,  Pedro  Amorim,  que  na  ocasião  atuou

como porta-voz da empresa, repassando informações aos veículos de comunicação,

os primeiros funcionários que passaram mal por terem ingerido a água contaminada

foram hospitalizados na tarde do dia 27 de maio (sexta-feira) e ele só recebeu a

notícia na manhã da segunda-feira (30).

Na segunda-feira, o mundo tinha caído e não soubemos pela empresa; nós
fomos  acionados  pela  imprensa  sobre  o  caso.  A  imprensa  mostrou  a
gravidade do problema. Nós chegamos para trabalhar no dia 30 de maio
(segunda-feira) como se estivesse tudo normal, e de repente logo de manhã
tivemos  ligações  de  rádios  perguntando  mais  detalhes  que  nós  não
fazíamos nem ideia. O primeiro contato foi de rádio (AMORIM, 2013).

Esse primeiro contato dos veículos de comunicação, informado por Pedro, foi

feito pelo jornalista Márcio Nogueira. Ele foi um dos primeiros membros da imprensa

local a ter ciência do ocorrido, como se constata a partir de seu relato:

Como a maioria das pessoas apresentou sintomas agudos de intoxicação
no fim do dia da sexta-feira (27), na segunda (30), diversas ligações para o
departamento de jornalismo da rádio davam conta de que um possível caso
de intoxicação em massa havia ocorrido em Jaraguá do Sul. O relato de
uma mulher dizia que teve diarreia forte no fim de semana e no hospital,
encontrou outras pessoas com os mesmos sintomas o que deixou todos
desconfiados  de  que  não  era  apenas  coincidência.  Minha  primeira
providencia  foi  checar  junto  ao  hospital  se  havia  mesmo  um  número
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significativo  de  pessoas  com  sintomas  de  intoxicação.  A  resposta  foi
positiva. Questionada, a atendente disse que desconfiava que poderia ser
através da água e quase todos os pacientes eram da WEG (NOGUEIRA,
2012).

Trabalhando diretamente na fábrica que foi afetada pelo problema da água

contaminada,  o  funcionário  Carlos  da Silva  percebeu na sexta-feira,  dia  27,  que

vários de seus colegas estavam passando mal. Num primeiro momento, cogitou-se a

possibilidade  de  que  a  comida  estivesse  contaminada,  o  que  não  se  confirmou

posteriormente. “Fiquei sabendo, assim que os primeiros empregados começaram a

passar mal. Primeiramente pelos boatos. Foi grande a movimentação de gente indo

para o ambulatório. Suspeitamos que fosse comida contaminada”, contou.

Como não receberam nenhuma informação/explicação  oficial  por  parte  da

empresa, os boatos da famosa “rádio peão” começaram a se alastrar. Na semana

seguinte, a notícia que circulava dentro da fábrica e até mesmo na cidade eram

inverdades. “Tinha gente dizendo que o motivo da contaminação foi um rato morto

na caixa d’água. Outros diziam que era água industrial e assim foi...”, lembrou Silva. 

Um assunto negativo que ganhe projeção pode desencadear uma crise. De

acordo com o relato do jornalista Márcio Nogueira e do funcionário Carlos da Silva,

previa-se,  já  na  sexta-feira  (27),  dia  do  episódio,  que  algo  de  errado  havia

acontecido e, consequentemente, avistava-se uma crise se aproximando.

3.3.2 Depois da crise instalada 

A demora em se pronunciar  foi,  com certeza,  uma das grandes falhas da

empresa.  A  “faísca”  já  havia  aparecido  na  sexta-feira  (27),  quando  dezenas  de

empregados de  uma mesma fábrica  começaram a  passar  mal  e  precisaram de

atendimento médico no ambulatório da empresa e nos hospitais da cidade. 

Pedro Amorim lembra que a primeira ação dos dirigentes da empresa foi a de

agendar  uma  reunião  para  esclarecer  as  possíveis  causas  da  contaminação  da

água.  Ele  recorda que naquele  momento  o  mais  importante  era ter  informações

sobre o episódio para depois tomar as devidas ações.  

Uma das primeiras ações que participamos, foram reuniões na fábrica, onde
aconteceu  o  problema,  envolvendo  os  chefes  pra  informar  o  que  tinha
acontecido. O parque todo estava sendo investigado, mas já se tinha uma
ideia  bem próxima do que realmente ocorreu,  a  suspeita  que depois  se
confirmou [...] Nossa intenção era tomar conhecimento da situação e buscar
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informações. “O que está acontecendo? O que foi? Quais são as causas?”
Como  essa  crise  envolvia  saúde,  a  primeira  coisa  que  a  gente  queria
descobrir  era  a  gravidade do quadro  clínico  das  pessoas “O pessoal  tá
internado? Está tendo atendimento ambulatorial? Alguém corre risco mais
grave?” Descobrir quantas pessoas foram afetadas. E quais as razões. Qual
foi problema técnico que ocasionou isso.  Essas foram as primeiras coisas
que tentamos levantar.  Nosso objetivo em descobrir a causa do problema é
um só: de quem é a culpa? Foi uma coisa externa ou foi uma falha interna?
Foi uma coisa da natureza? Temos que achar uma explicação, pra poder
passar para a imprensa e para os colaboradores (AMORIM, 2013).

O  jornalista  Márcio  Nogueira  confirma  o  posicionamento  e  a  intenção  da

empresa  em primeiramente  averiguar  os  fatos  para,  posteriormente,  notificar  os

públicos interessados. Segundo o repórter, a inexistência de informação e a demora

em comunicar  oficialmente  o  que  havia  acontecido  e  quais  seriam os  próximos

passos para solucionar o problema foram os principais obstáculos enfrentados por

ele e por profissionais de outros veículos. 

Até esse momento (dia 30 de maio) a empresa não havia se pronunciado
oficialmente.  Os  profissionais  com  quem  tentamos  contato  no  setor  de
comunicação  relatavam  que  nada  tinham  a  dizer  naquele  momento,  se
limitando a acrescentar que estavam averiguando o que tinha ocorrido. E
assim passou o terceiro dia (NOGUEIRA, 2012).

O problema e os boatos já haviam tomado proporções colossais quando a

Comunicação Institucional decidiu emitir um comunicado oficial, no dia 31 de maio

de 2011, ou seja, quatro dias depois dos primeiros casos de contaminação serem

diagnosticados. 

De acordo com Pedro Amorim não se pensou, naquele momento, em formatar

diretrizes diferentes para notificar os públicos envolvidos no episódio e ansiosos por

informações corretas. Ele lembra que a mesma linguagem utilizada para repassar os

dados  à  imprensa  foi  usada  no  comunicado  interno,  enviado  por  e-mail  aos

empregados e afixado nos painéis da fábrica. 

 Comunicação Jaraguá do Sul, 31/05/2011

C O M U N I C A D O

A WEG informa  que  a  contaminação  ocorrida  na  última  sexta-feira,  dia
27/05/2011, foi ocasionada por uma falha na distribuição de água potável
em prédios do parque fabril II, na extensão.
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A falha já foi corrigida e até que todas as caixas de água sejam examinadas,
higienizadas  e  recebam  filtros  novos,  a  empresa  continuará  fornecendo
água mineral a todos os colaboradores da extensão do Parque Fabril II.
Até  agora,  cerca  de  530  colaboradores  apresentaram  sintomas  de
indisposição  em  decorrência  da  contaminação.  Todos  já  receberam
atendimento  médico  e  ambulatorial,  bem  como  medicamentos  conforme
necessidade. Nenhum colaborador precisou ser internado. 
A empresa aguarda agora os resultados dos novos exames laboratoriais
para garantir a efetividade das ações corretivas tomadas. 
Atenciosamente,
WEG Equipamentos Elétricos
Comunicação Institucional
(WEG, 2011, p.1)

Como medida de atendimento interno aos funcionários que apresentaram os

sintomas de contaminação, a WEG disponibilizou os profissionais e a estrutura do

ambulatório  da  empresa,  além  de  oferecer  medicamentos  e  orientação  aos

pacientes. Outra iniciativa importante tomada pela empresa foi disponibilizar garrafas

de água mineral para os funcionários de todo o parque fabril, já que a água que eles

usavam estava contaminada. 

3.3.3 As falhas de comunicação e posicionamento 

A falta de transparência e agilidade foram, seguramente, os dois pontos em

que a Comunicação da empresa WEG falhou no gerenciamento da crise da água

contaminada. Segundo o que defendem os autores consultados para esta pesquisa,

alguns  dos  pilares  que  sustentam  as  ações  do  gerenciamento  de  crises  e

consequentemente  minimizam  os  danos  causados,  são  o  diálogo  completo,

envolvendo todos os públicos, a clareza de informações e, principalmente, agir com

honestidade. 

Os  entrevistados  dividem a  mesma  opinião  ao  afirmar  que  a  atuação  da

empresa,  oferecendo  todo  o  suporte  e  atendimento  médico/laboratorial  aos

funcionários contaminados, foi  apropriada e conseguiu suprir  todas as demandas

daquele período em que a crise veio à tona. 

Já  quanto  ao  posicionamento  adotado  pela  WEG,  ao  se  pronunciar

oficialmente  apenas  três  dias  depois  dos  primeiros  casos  de  contaminação  de

funcionários dentro do parque fabril,  tanto o representante do público interno da

empresa,  Carlos da Silva,  quanto  o  chefe de Comunicação,  Pedro  Amorim, e  o

jornalista Márcio Nogueira afirmam que houve uma falha grande. Eles revelam que

essa atuação da organização dificultou o fluxo e a coleta de informações assertivas.
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“Não assumir de pronto que houve um problema grave foi o maior erro da WEG.

Pareceu-me que a preocupação maior foi evitar que o fato se tornasse público. E foi

exatamente o que aconteceu”, enfatiza o jornalista Márcio Nogueira.

Toda  a  ação  de  comunicação  da  empresa  sobre  o  ocorrido  despertou

sentimentos de desconfiança e incredibilidade nos profissionais da imprensa, nos

funcionários e, principalmente, na população da cidade, que foi amplamente atingida

com  o  ocorrido.  “O  suporte  ao  atendimento  aos  contaminados  foi  bom,  mas  a

comunicação foi falha, sem transparência. Faltou a veracidade dos fatos. Isso tudo

gerou clima de desconforto e desconfiança”, lembrou o funcionário Carlos da Silva. 

Pedro  Amorim  reconhece  que,  em  momentos  de  crise,  é  primordial  o

alinhamento de discurso e a centralização do fluxo da informação para o público

externo. Ele afirma também que o colaborador precisa ser um dos primeiros a ser

notificado  quando  acontece  algum  problema  envolvendo  o  público  interno  da

empresa. 

Temos que estar alinhados, com o mesmo discurso e passar as mesmas
respostas. Quando não temos uma resposta para um colaborador ele fica
desconfiado e inseguro. Essa crise poderia ter sido contida se a empresa
tivesse agido com mais transparência (AMORIM, 2013)

Os danos ocasionados pela crise e pela falta de agilidade no posicionamento

da  WEG  junto  aos  seus  stakeholders, serão  apresentados  na  sequência  da

pesquisa. 

3.4 COMO A IMAGEM DA EMPRESA FOI AFETADA

A crise provoca prejuízos significativos a uma empresa, afetando diretamente

o seu relacionamento com os públicos estratégicos e sua reputação. Pode, inclusive,

desestruturar  operações,  reduzir  as  vendas,  abalar  os  resultados  financeiros,

desmotivar os funcionários, obrigar o pagamento de indenizações e representar uma

ameaça à sobrevivência da organização.

 Além dos problemas causados pela falta de informação, fato este que deu

vazão à propagação de boatos e inverdades por meio da “rádio peão”, a imagem e

credibilidade da WEG também foram abaladas. Segundo levantamento feito durante

a elaboração desta pesquisa, muitos empregados que trabalhavam no parque fabril

onde houve o problema tinham receio em beber a água dos bebedouros, mesmo

depois de passado algum tempo do ocorrido. 
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No âmbito jurídico, o prejuízo e desgaste para a imagem da WEG foram ainda

maiores. Reportagens publicadas sobre o assunto em agosto de 2011 apontavam

que o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina  ajuizaria uma Ação Civil

Pública  contra  a  WEG Equipamentos  Elétricos,  de  Jaraguá  do  Sul.  Segundo  a

publicação, o valor da indenização por danos morais coletivos por consumo de água

contaminada, pedido na ação, chegava a 50 milhões de reais (AÇÃO, 2011). A ação

foi motivada pelos laudos da época, feitos pela Vigilância Sanitária, Vigilância em

Saúde e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) empresa responsável pelo

abastecimento de água da empresa, que apontaram coliformes fecais na água que

saía  dos  bebedouros  da  empresa.   Nos  relatórios  ficou  constatado  que  a

contaminação aconteceu porque a empresa misturou água vinda diretamente do rio

Itapocu, normalmente direcionada para o uso industrial, à água tratada, fornecida

pela SAMAE, direcionada às torneiras, bebedouros e refeitórios da fábrica.

De  acordo  com  a  ação,  750  funcionários  teriam  apresentado  quadro  de

diarreia, náusea, vômito, cólicas intestinais e febre.  Na época, uma nota oficial da

empresa  questionou  esse  número,  dizendo  que  530  pessoas  teriam  sofrido  do

problema. A mesma nota comentava que o que ocasionou o problema foi uma falha

no sistema de distribuição de água.

Segundo informações repassadas pela Comunicação Institucional da WEG, a

empresa  propôs  um  acordo  com  o  Ministério  Público  do  Trabalho  em  Santa

Catarina,  o  qual  foi  acatado.  Além disso,  a  WEG também fez  uma doação,  em

dinheiro,  ao  Hospital  São  José  com  o  objetivo  de  compensar  as  despesas  do

Hospital  em  relação  aos  atendimentos  prestados  aos  funcionários.  O  setor  de

Comunicação não informou o valor do acordo e nem o montante que foi doado à

unidade hospitalar.



4 COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISES 

O gerenciamento de crise é apresentado como ferramenta para a elaboração

e manutenção de relacionamento com públicos de interesse em momentos de crise.

É incentivado o planejamento das ações de comunicação para que as empresas

consigam  minimizar  os  problemas  ou  mesmo  evitar  as  crises.  Segundo  Bueno

(2003), muitos executivos evitam a discussão sobre crises, mas a prática indica que

aos poucos todos vão se conscientizando de que os impactos e custos são menores

quando a organização conta com uma estrutura e planejamento para enfrentá-las. 

A primeira etapa a ser cumprida para se iniciar a estruturação da gestão de

crise,  é a criação do Comitê de Gerenciamento de Crises.  Sob a ótica de Rosa

(2007),  o  comitê  é  composto  por  membros  estratégicos  da  empresa,  os  quais

tenham  certas  habilidades,  essenciais  em  momentos  difíceis,  e  que  posam

representar  toda  a  organização.  É  responsabilidade  desse  grupo  coordenar  a

elaboração de medidas, posturas e consensos capazes de fazer com que a crise

seja revertida e/ou minimizada.  

A  equipe  responde  pelo  gerenciamento  do  problema  e  assessora  a  alta

administração  na  tomada de  decisões,  visando  minimizar  ou  evitar  prejuízos  de

imagem  da  empresa.  Além  disso,  o  grupo  deve  também  estar  preparado  para

responder com agilidade e alto grau de acerto às numerosas questões pertinentes

ao contexto da crise. 

Com a criação do Comitê de Gerenciamento de Crises na empresa WEG,

haverá  profissionais  preparados  e  treinados  para  atendimento  e  ações  de

emergência, com um plano de gerenciamento de crise constituído pela análise da

vulnerabilidade e a definição de um protocolo de ações para situação previstas e

também para casos imprevistos. 

4.1 O PORTA-VOZ 

Um personagem fundamental na atuação do Comitê de Gerenciamento de

Crises é o porta-voz.  Nem todas as crises têm a necessidade desta figura, mas

deve-se sempre prever que ela possa entrar em cena. O porta-voz, neste momento

de exposição, é a representação física da organização, como bem lembra Rosa,
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quando  afirma  que  “o  porta-voz  se  transforma  na  face  da  organização  ou  no

representante do líder que está sendo questionado” (2006, p.146). 

Forni (2002, p.375) ressalta que para falar à imprensa é necessário apenas

um porta-voz. “Na crise, eleger um único porta-voz, que passe credibilidade, tenha

treinamento para lidar com a imprensa e conheça profundamente a empresa e o

problema”. Isso é essencial, pois, em situações de crise, muitos funcionários ficam

ansiosos  e  começam  a  falar  o  que  viram  ou  ouviram  sem  ter  certeza ou

conhecimento  dos  fatos.  Essa  atitude  pode  ocasionar  números  outros  danos  à

imagem da empresa e também ampliar o problema em medidas colossais. 

Para ter alinhamento com o discurso e posição de quem representa, o porta-

voz  deve  receber  treinamento  especializado.  Neste  caso,  o  representante  da

empresa WEG  responderá pela organização em relação à comunicação com os

públicos de interesse e com a imprensa.

O treinamento  especializado  mencionado  anteriormente  deve  ser  feito  por

meio de  media training2. Essa capacitação visa preparar o porta-voz para atuação

junto  à  mídia,  compreendendo  os  quesitos  do  bom discurso,  do  modo  de  agir,

postura e da adequação estética.  A ele é ensinado estar preparado, pronto para

responder de uma maneira que maximize as chances de uma história ou avaliação

de  analistas  fluírem  do  jeito  que  ele  deseja.  Significa  que  as  chances  das

declarações do porta-voz serem eficazes são maiores se ele estiver treinado para

esse momento. 

É importante considerar que a formação em media training está diretamente

relacionada às técnicas e conceitos de contatos com a mídia, mais especificamente,

no que diz respeito ao modo como o executivo se porta em relação a ela, o que

pode fazer a diferença no resultado final. 

4.1.1 Simulações de crises 

As simulações de crise contribuem para efetuar a verificação das reações da

equipe,  com a possibilidade  de melhoria  contínua  do processo,  uma vez  que o

treinamento  não  deve  ser  realizado  apenas  uma  vez.  É  importante  que  todos

2 O media training visa preparar o porta-voz através de um treinamento para atuação junto à mídia,
compreendendo os quesitos do bom discurso supracitados, bem como, modo de agir, postura e
adequação estética.
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estejam  sempre  preparados –  técnica,  organizacional  e  emocionalmente  -  para

administrar crises. Por isso, faz-se necessário um treinamento periódico. 

O treinamento serve como termômetro para verificar a capacidade de reação

dos membros do Comitê em várias situações. É através dele e das simulações que a

organização  pode  avaliar  os  procedimentos  e  a  própria  equipe,  buscando  o

aperfeiçoamento dos dois. Esse treinamento pode ser realizado pelo Departamento

de Comunicação da empresa, ou ser de forma terceirizada. 

4.2 PROPOSTA DE COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISES NA WEG

4.2.1 Objetivo

Designar  uma  equipe  para  preparar  a  empresa para  um  atendimento  de

emergência, com um plano de gerenciamento de crise, constituído pela análise das

vulnerabilidades e a definição de um protocolo de ações para situação previstas e

também para casos imprevistos. 

4.2.2 Justificativa

Nos últimos anos a WEG passou por algumas situações que colocaram em

risco a reputação da empresa (contaminação de água potável, incêndio da Stardur,

RF etc.). A falta de uma equipe dedicada para tratar desses assuntos não só atrasou

o  fluxo  de  informações  como  também colocou  em risco  a  imagem da  empresa

perante alguns públicos.

Todos os especialistas são unânimes em afirmar que os impactos e custos

oriundos de uma crise são menores quando a organização conta com um plano para

enfrentá-las.

Para mapear  as  possíveis  áreas e causas que podem se tornar  crises,  o

Comitê de Gerenciamento de Risco e  Vulnerabilidades identificará uma série  de

assuntos que podem se transformar em crises futuras. Embora as crises não sejam

sempre iguais,  os planos de gestão preparados com antecipação são úteis para

ordenar rapidamente as primeiras ações e evitar o pânico. 

As mídias sociais  se transformaram em rápidos disseminadores de crises.

Estar atento e agir antes do primeiro foco são práticas fundamentais para conter

boatos e desconfianças.
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A  imagem  e  a  reputação  que  uma  empresa  deseja  passar  aos  seus

stakeholders estão intimamente ligadas às práticas e condutas empresariais. Uma

crise mal dirigida pode comprometer todo um trabalho construído.

4.2.3 Formação do comitê

Para gerenciar as eventuais crises que poderão surgir, haverá dois formatos de

grupos:

a)  Grupo fixo:  composto  por  pessoas responsáveis  pelo  relacionamento  e

comunicação  com  os  steakholders da  companhia  (Departamento  de

Comunicação,  Relações com Investidores,  Jurídico,  Relações Trabalhistas,

etc.), 
b)  Grupo variável: formado por pessoas que exerçam atividades ligadas aos

riscos e vulnerabilidades apontados e que estejam direta ou indiretamente

envolvidos com o problema.

O comitê deverá se reunir e mapear toda e qualquer situação que exponha a

WEG no caso de crise instalada. Esse encontro é fundamental para a preparação do

plano de comunicação para gerenciamento de crise.

4.3 CRIAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISES

Para construir um plano de gerenciamento de crises a WEG precisa conhecer

primeiramente quais são seus riscos e vulnerabilidades. Mapeados, eles servirão

não  só  como  um guia  que  determina  ou  indica  os  públicos  responsáveis,  mas

também como alerta precoce para o monitoramento de uma possível crise.

O Comitê de Riscos e Vulnerabilidades,  existente na WEG desde 2007, é

responsável por identificar, analisar, avaliar, comunicar e tratar o risco e monitorar a

efetividade dos controles aplicados.

Ele é responsável  por monitorar esses riscos e manter o futuro comitê de

crises  informado  do  andamento  das  avaliações,  constituindo-se  como  um  dos

principais medidores de foco de crise na empresa.

Sempre que um risco for considerado “provável” e de “gravidade alta” dentro

da  análise do  Comitê  de  Riscos,  ele  receberá  especial  atenção  do  grupo,  que

reunirá os envolvidos para levar o assunto ao comitê
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A  responsabilidade  em  acionar  e  gerenciar  o  comitê  de  crises  será  do

profissional  de  comunicação  designado  a  participar  do  grupo.  A  estrutura  da

Comunicação,  assim  como  dos  demais  departamentos  envolvidos  no  comitê  de

crises não sofrera alterações no quadro de funcionários. Em uma eventual crise, os

profissionais  assumem  sua  função  no  comitê  e  as  atividades  cotidianas  serão

supridas pelos demais integrantes da equipe de cada área.

4.3.1 Reconhecimento da crise

O reconhecimento de uma crise poderá ser feito através do Comitê de Riscos

e Vulnerabilidades ou então pela própria área afetada, em caso de fatalidades ou

acidentes não planejados.

Tanto  os  integrantes  do  Comitê  de  Riscos  e  Vulnerabilidades,  como  os

responsáveis pelos departamentos atingidos pela crise têm a obrigação de acionar o

Comitê de Crises assim que perceber qualquer ameaça para a empresa.

É importante que todos tenham uma listagem com os principais dados de

contato dos integrantes do Comitê de Crises,  para que a comunicação entre  os

membros seja ágil e facilitada.

4.3.2 Sinais de que a crise está tomando forma

a)  Boatos  e  suspeitas  persistentes  de  empregados,  clientes,  comunidade,

acionistas e imprensa;

b) alerta da equipe de segurança, ambulatório, brigada de incêndio, etc.

c) reivindicações sindicalistas;

d) reclamações recorrentes de clientes;

e) reclamações dos empregados das fábricas;

Depois da avaliação dos assuntos é necessário desenvolver um plano para

cada um dos riscos. A meta é formar um conjunto de ações que neutralizem cada

aspecto significativo de uma crise potencial. O plano deve ser elaborado pelo comitê

de crise em conjunto com o departamento de comunicação e acionado assim que

surgir o primeiro foco do problema.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através  do  levantamento  e  análise  da  presente  pesquisa,  observa-se  o

grande desafio que representa o gerenciamento da comunicação no contexto das

crises organizacionais. Pode-se dizer que crises são tempestades que se abatem

sobre as organizações de forma mais ou menos avassaladora e que, por isso, o

grande desafio dos comunicadores é transformar um fato adverso, e muitas vezes

inevitável, em algo mais brando e com menos danos possíveis à imagem e a toda a

organização. 

É preciso que as organizações reconheçam a importância do processo de

comunicação que, aliado ao planejamento estratégico, poderá ajudar a enfrentar e

reverter (converter) uma crise em vantagem competitiva. O diferencial estará sempre

na maneira como a organização administra seus pontos frágeis. O planejamento de

administração de crises é o suporte não apenas para o profissional de comunicação,

mas  também  para  que  toda  a  organização  atravesse  a  crise  com  a  menor

quantidade de danos possíveis.

A  entrevista  em  profundidade  com  os  diferentes  stakeholders  envolvidos

direta ou indiretamente no caso da contaminação da água no parque fabril da WEG

mostrou  que  houve  falhas  graves  de  comunicação  e  posicionamento  frente  ao

ocorrido. Os parâmetros apresentados pelos entrevistados mostram que há algumas

questões  que  precisam  ser  adequadas  e  implementadas  para  se  ter  êxito  no

gerenciamento  e  administração  de  grandes  crises.  Entretanto,  com  o  devido

planejamento  e atuação de todos os membros do Comitê de Gerenciamento  de

Crise, sugerido nesta pesquisa, as ocorrências danosas podem, sim, ser convertidas

em casos menores. 

Com  base  nesta  constatação,  pode-se  apontar  importantes  aspectos  no

gerenciamento de crises. O primeiro ponto refere-se à relevância da consolidação da

imagem e da reputação das organizações. Esses dois itens representam a empresa

junto ao seu público e à opinião pública e, então, se tornam imprescindíveis.

O segundo aspecto refere-se ao planejamento estratégico da comunicação

organizacional  que  deve  contemplar  um  plano  de  gerenciamento  de  crises.

Observou-se, no decorrer do estudo, a importância de um plano de gerenciamento
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de crise elaborado e aplicado de forma concisa, ética e que demonstre preocupação

e cuidado com os todos os públicos da organização.

Por  fim,  o  terceiro  ponto  menciona  o  trabalho  da  comunicação  no

gerenciamento de uma crise, apontando para a necessidade incontestável de uma

comunicação  que  seja  transparente,  objetiva,  verdadeira  e  aberta  aos

questionamentos.
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ANEXOS

ANEXO A – MATÉRIA VEICULADA NO SITE DA RÁDIO JARAGUÁ AM 

Fonte: Jaraguá AM, (2011).
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ANEXO B – MATÉRIA VEICULADA NO SITE GAZETA DO POVO 

Fonte: Gazeta do Povo (2011)
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ANEXO C – NOTA PUBLICADA NO SITE SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL

Fonte: Samae (2011)
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ANEXO D – MATÉRIA PUBLICADA NO SITE DO JORNAL DE SANTA CATARINA

Fonte: Stingenh (2011)
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ANEXO E – MATÉRIA PUBLICADA NO SITE ADJORI, SC

Fonte: Adjori (2011)



65

ANEXO F – NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE MANCHETE DO VALE 

         Fonte: Manchete do Vale (2011)



APÊNDICE

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM PEDRO AMORIM, CHEFE DE COMUNICAÇÃO
DA EMPRESA WEG

1- Em que momento a área de comunicação soube da crise, antes ou depois da
imprensa? De que forma a informação chegou? 

Pedro - Na sexta-feira (27/05/11), ouvimos um rumor de que havia alguma coisa.
“Parece que deu uma situação lá, mas já está tudo ok. Vamos acompanhar, mas
parece que não foi nada de mais”, tudo isso na sexta-feira. Quando foi segunda-feira
(30), o “mundo tinha caído” e não ficamos sabendo pela empresa, fomos acionados
pela  imprensa.  A imprensa mostrou a gravidade do ocorrido.  Nós chegamos na
segunda-feira  (30/05/11)  como  se  estivesse  tudo  normal,  e  de  repente  logo  de
manhã houve ligações de rádios perguntando mais detalhes que não fazíamos nem
ideia. O primeiro contato foi de rádio. 

2- A partir do momento que a imprensa começou a ligar vocês perceberam que
tinha uma crise. Qual foi a primeira ação da comunicação?

Pedro - Primeiro o de sempre, tomar pé da situação e buscar informações. “O que
está acontecendo? O que foi? Quais são as causas?” Como essa crise envolvia
saúde, a primeira coisa que queríamos descobrir era a gravidade do quadro clínico
das  pessoas  “O  pessoal  tá  internado?  Estão  tendo  atendimento  ambulatorial?
Alguém corre risco mais grave?” Descobrir quantas pessoa foram afetadas. E quais
as razões. Qual foi problema técnico que ocasionou isso.  Essas foram as primeiras
coisas que tentamos levantar.  Nosso objetivo em descobrir a causa do problema
era um só: de quem é a culpa? Foi uma coisa externa ou foi uma falha interna? Foi
uma coisa da natureza? Temos que achar uma explicação, pra poder passar essas
explicações para a imprensa e para os colaboradores.

Como se envolvia vigilância sanitária, tínhamos terceiros envolvidos no processo,
então  tínhamos  que  ter  informações  e  repassá-las rápida,  coisa  que  não
conseguimos, porque a imprensa ia buscar outras fontes. 

3- O que realmente  aconteceu? A verdade sobre os fatos  foi  informada aos
públicos? Hoje se sabe o que aconteceu?

Pedro - Acho que sim, talvez não todos os detalhes, mas as coisas que aconteceram
internamente. Uma das primeiras coisas que nós participamos, foram reuniões lá na
extensão envolvendo os chefes de fábrica pra informar o que havia acontecido. O
parque todo estava sendo investigado, mas já se tinha uma ideia bem próxima do
que realmente aconteceu, essa suspeita, depois se confirmou. Comunicamos, por



67

meio de comunicados oficiais enxutos, mas bastante objetivos “Foi uma obra que foi
feita, e por um erro, a água que não devia ir para o bebedouro acabou indo”.

4- Até esse comunicado oficial vocês não se manifestavam?

Pedro  - Nas  matérias  impressas  que  saíram  na  época  tinham  muitas  citações
minhas, “Segundo Caio, chefe de comunicação...” porque meu telefone, meu celular
tocavam  e  eu  falava  “Olha,  estamos  investigando,  pois  não  sabemos  o  que
aconteceu, o que a sabemos é que Graças a Deus foram casos leves,  não tem
ninguém em estado grave”.

5- Porque a demora para ser divulgada a causa?

Pedro - Demorou mais a decisão, “divulga ou não divulga, fala ou não fala, vamos
apurar direito vê se foi isso mesmo. Nós temos basicamente duas posturas: Quando
é uma suspeita, um rumor, alguma coisa que temos ainda certo controle, ou que
ainda não vazou, vamos discutir. Pensamos se vale a pena informar ou se vale a
pena esperar um pouco para ver o que acontece, porque as vezes não passa de
uma suspeita. Mas, uma coisa que as pessoas vão ficar sabendo, como um caso de
incêndio que já foi solucionado. Nós falamos o que aconteceu? Para tomar essa
decisão, temos que olhar, “machucou alguém? Poderia ter explodido o quarteirão
inteiro?  Ou  não  tem  esse  perigo?”  Sempre  temos  que  tentar  definir  esses
parâmetros pra tentar tomar decisões. Você tem que se adiantar, quando são casos
em que vão repercutir na imprensa. Quando há o “Valor Notícia”. 

A nossa posição é sempre pró-divulgar.  Publicar  uma nota que explique alguma
coisa pra ter o nosso lado, o que a gente sempre quer evitar é “Procurada pela
reportagem, a empresa não quis se pronunciar” isso é péssimo, muito chato, e dá
margem pra sempre o profissional pensar “a tem coisa aí”...

6- De que forma aconteceu a comunicação com os públicos? Houve alguma
ordenação?

Pedro - A imprensa começou a procurar a empresa, e sem informações concretas,
utilizou os telefonemas como fonte. Começou pelo rádio principalmente, então logo a
coisa  se  espalhou  pela  imprensa.  Realmente  neste  caso  o  colaborador  acabou
sabendo primeiro pela imprensa e gerou até uma confusão (gente em casa, ouvindo
a rádio, liga pra o marido lá na WEG pra saber se está bem) gerou esse tipo de
reação. Depois, soltamos um informativo explicando mais ou menos o que houve. 

Vamos pensar um pouco na devida importância dos meios de comunicação.  Foi
muito imediato os telefonemas das rádios, mas ao mesmo tempo que a rádio estava
ligando já estavam acontecendo convocações de reuniões com gestores pra explicar
o que estava acontecendo. Então já tinha um movimento de comunicação interna,
isso já na segunda-feira (30).  Eu me lembro que ligávamos em um setor e eles
informavam “Já está acontecendo uma reunião lá na fábrica com os chefes para
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explicar o que houve”. Já tinha um movimento que não era coordenado pela área de
comunicação, era coordenado pela área industrial. Isso mostra um lado positivo de
uma área que não é responsável  por  comunicação,  querer se comunicar.  Quem
liderou essas reuniões foi o diretor industrial. 

Foi  um  problema  técnico  com  um  cano.  “Quem  cuida  do  cano?  O  pessoal  da
manutenção”.  O diretor  deles é o diretor  industrial.  Quando o problema bate no
ambulatório com pessoas passando mal. O diretor de RH vai  ligar para o diretor
industrial:  “O  que  houve?  Qual  foi  o  problema?  Investiga  ai  até  pra  parar  o
problema”.

7- Como foi a unificação do discurso?

Pedro - Fomos participar dessa reunião com o diretor industrial,  na fábrica onde
houve o problema. Eu fui lá sentei no auditório e escutei o que o diretor tinha pra
falar. Ele explicou todo o problema, a intenção dele era explicar que aconteceu uma
falha e que já foi corrigida. Ele já havia mandado comprar galão de água, enquanto
todos  os  filtros  passavam  por  higienização.  Nesse  período  todo  mundo  ficou
tomando água de bebedouro diferente de galão lacrado. Depois da reunião, só com
os gestores, cada chefe voltou pra sua fábrica e foi comunicando aos colaboradores.
Teve  informativo  interno,  mas  eu acho que ele  circulou  restritamente  nas áreas
atingidas, se não me engano. O informativo é exposto no mural, essa é a ferramenta
de  comunicação  mais  rápida  e  que  atinge  o  maior  número  de  pessoas.  Teve
também, se eu não me engano, e-mail para os gestores que é outra ferramenta que
a empresa usa bastante. Mandar e-mail específico para os chefes de redes com
mais informações, para eles ajudarem na divulgação do que estava sendo feito, foi
outra ação nossa. 

8- Houve também uma comunicação com os outros públicos?

Pedro - Nesse caso, a área de RI - Relação com Investidores deveria ficar sabendo.
Por isso passamos as informações e os comunicados que produzimos para eles.
Explicamos “O aconteceu isso e isso....”. Como era um problema local, em Jaraguá
do Sul e o público de RI é mais de São Paulo, Rio de Janeiro e exterior, não está
concentrado exatamente aqui, só ficou acompanhando e não precisou fazer nada.
Apenas problemas relevantes precisam ser comunicados à CVM – Comissão de
Valores Mobiliários. O critério deles é “Não é algo que vá afetar o desempenho da
companhia, então não precisa ser divulgado”. 

9- As  áreas  de  comunicação  interna  e  externa  atuaram de  forma  articulada
nesse relacionamento com os públicos?

Pedro - Sim, porque por acaso, eu participei da reunião, mas poderia ter ido alguém
da Comunicação Interna.  Eu fui  anotei,  trouxe para o departamento e fizemos o
informativo interno e nota em conjunto. Nessas horas de crise nos juntamos. 
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10- Quais as principais dificuldades e barreiras encontradas num momento de
crise?

Pedro - Acho que a primeira dificuldade foi saber atrasado. Se já na sexta-feira (27)
alguém  tivesse  nos  acionado,  nós  teríamos  mais  tempo  para  correr  atrás  de
informações e evitar muito “fogo cruzado”.  Só os que os gestores sabiam é que
muita gente estava passando mal e estavam procurando um suspeito. Temos que
colocar em perspectiva também, começa um monte de gente passar mal, aí temos
que pensar “será que foi a comida?” e sairmos investigando. Aí manda análise de
comida para laboratório, vai conversar com as pessoas, temos que tentar descobrir
se todo mundo almoçou no refeitório naquele dia. Alguém tem que falar “tem gente
passando mal. Fica esperto. Algo está acontecendo, a gente não sabe se é comida,
se é água ou se é uma coincidência, uma virose que pegou todo mundo aqui”. Mas
pelo  menos  nós  já  saberíamos  que  tem  alguma  coisa  acontecendo,  estão
investigando.  Ficaríamos  em cima  pra  tentar  descobrir  essa  solução.  Talvez  na
primeira ligação que recebêssemos da imprensa, poderíamos ter respondido: “Olha
realmente sabemos que deu esse problema e suspeitamos que seja “tal coisa”, mas
estamos investigando. Não sabemos o que é, mas estamos investigando e estamos
dando toda a assistência para todo mundo. São x pessoas...” O mínimo que você dá
de informação nessa hora já é uma maravilha, faz milagre.

11- Em  sua  opinião,  o  que  deu  margem  para  que  a  crise  tomasse  essa
proporção, o problema efetivo na água ou a demora e a falta de uma comunicação
imediata com os públicos?

Pedro - A demora com certeza contribuiu para a coisa piorar.  E o fato em si!  A
notícia que envolve saúde a gente sabe que chama muita atenção. E notícia ruim
com saúde, envolvendo muitos funcionários em uma fábrica, é prato cheio para a
imprensa. 

12- Quais foram os principais erros cometidos durante a crise?

Pedro - O primeiro erro foi a demora em envolver o departamento de Comunicação
Institucional. Na comunicação em si, o erro foi a demora em publicar alguma nota
oficial. E acho que as informações que fomos enviando parcialmente no começo,
mais atrapalharam do que ajudaram, porque acabou que não teve muita unidade.
Teve  veículo  dizendo  que  conversou  comigo,  teve  veículo  que  colocou  que  a
empresa  não  quis  se  manifestar,  isso  é  terrível  também.  Porque  o  veículo  que
colocou isso fica em cheque. O repórter leva uma bronca “Como é que o outro jornal
falou com o cara e você não falou com ele”, isso é ruim para o relacionamento.
Qualquer fiapo de informação que você dá o repórter usa.

13- O que a crise trouxe de aprendizado?

Pedro -  A gente está careca de saber, que precisa ser mais ágil quando tem uma
crise, dando informações mais rapidamente. Isso não mudou. O que mudou foi que
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começamos a desenhar um plano mais estruturado de crise, depois dessa época.
Nós percebemos ali, que várias áreas da empresa devem estar envolvidas e essas
áreas têm que ter indicadores. Pra algumas áreas, como a de saúde, é um pouco
mais fácil,  podemos dar indicadores até matemáticos,  podemos estabelecer  com
eles  o  seguinte  “A  hora  que  a  décima pessoa  com o  mesmo  sintoma procurar
atendimento você me avisa porque tem alguma coisa”. Só não sei se esse número é
10,  20  ou  50  ou  100  pessoas,  isso  é  uma  coisa  que  precisamos  definir.  A
necessidade desse mapeamento de riscos é o que ficou bastante claro nessa crise
(água). Parece que justamente faltou plano de gerenciamento de crise e de algumas
coisas. Em algumas crises nós saíamos e fazíamos o trabalho direitinho conforme
os livros ensinam e em algumas crises, dependíamos da decisão de uma pessoa ou
de  duas...  Quando  você  tem  tudo  escrito,  “nós  temos  manual,  o  plano  de
gerenciamento de crise. Ele diz que temos que fazer isso. Tenho que mandar uma
nota  para  a  imprensa,  10  minutos  depois  que  eu  mandar  um  informativo  pro
colaborador, e esse informativo para o colaborador tem que sair 10 minutos depois
que....”  A gente tem que ter  esses parâmetros pra poder trabalhar  com método.
Obviamente  que  cada  crise  é  diferente  da  outra,  mas  temos  que  ter  alguns
parâmetros e algumas coisas obrigatórias: toda crise, a partir do primeiro telefonema
de um jornalista perguntando do assunto, emitimos uma nota oficial ou não, qual é o
critério? Ou o terceiro telefonema, a gente vai mandar uma nota. Por meio desses
critérios não iríamos depender de decisões de algumas pessoas chaves. O sistema
tem que funcionar sozinho.

14-  Qual seria a primeira ação da WEG hoje em um momento de crise?

Pedro  -  A  primeira  ação  seria  descobrir  o  que  está  acontecendo.  Depois  é
comunicar.

15- Quais são as pessoas e as áreas envolvidas da WEG para a formação de
uma comissão de crise? Essa comissão já está mais ou menos definida?

Pedro - Nós sempre tivemos informalmente a área de Comunicação Institucional, a
Corporativa  e  a  área  de  RI  como  um  tripé  que  vira  o  grupo  de  crise  quando
necessário. Agora a área de comunicação é uma só, então virou um bípede. Mas
são as primeiras áreas envolvidas porque nós estamos falando de 4  stakeholders,
falando de cliente, colaborador, comunidade e acionistas. Então essas duas áreas
conseguem pegar  um público  bastante  amplo.  Outros  profissionais  e  áreas  são
acionadas dependendo da crise. A diretoria de RH, de RI e de Marketing, que se
envolvem nisso e têm autonomia para tomar decisões e dependendo da gravidade.
O vice-presidente da WEG é acionado para aprovar a proposta desse comitê.  O
grupo de trabalho é formado por chefe e gerente que vai levar as decisões para a
diretoria e se precisar a diretoria consulta o vice-presidente. Já teve pequenas crises
que não chegou nem no gerente, teve algumas coisas menores, como por exemplo:
um  acidente  envolvendo  um  trabalhador  no  telhado  numa  fábrica  que  veio  o
helicóptero  resgatar  e  a imprensa chegou junto  com o helicóptero  praticamente,

https://www.google.com.br/search?hl=pt&biw=1024&bih=679&q=stakeholders&spell=1&sa=X&ei=dixCUY32A8XHrQH8poGQCA&ved=0CCYQvwUoAA
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esse foi um caso, que a gente fez uma notinha e eu como chefe autorizei e foi para
imprensa e acabou, não se falou mais nisso.

16- Já  tem  um  estudo,  um  mapeamento  dos  pontos  vulneráveis  que  podem
desencadear crises?

Pedro  -  Temos os  suspeitos  de  sempre.  Mas  crise  é  um raio,  quem é que  vai
esperar que vai entrar uns bandidos na empresa pra explodir caixa eletrônico? Têm
os pontos que qualquer empresa está sujeita, que é um acidente de trabalho muito
grave,  ou  incêndio,  uma  explosão,  isso  qualquer  indústria  principalmente,  está
sujeita.  Nós  temos  uma  área  de  produtos  químicos  que  merece  uma  atenção
especial. Tem eventuais greves, como está tendo um surto na cidade, tem coisas
assim que você tem que ficar atento e saber como agir. Essas crises de greves são
as piores, envolve negociação com sindicato, colaborador, etc. Uma crise que tem
muito  interlocutor,  tem  muita  fonte,  fica  mais  difícil  de  controlar.  Têm  muitos
interesses  em  jogo,  quando  é  negociação  de  sindicato,  o  órgão  tenta  usar  a
imprensa a seu favor.

17- Você considera essa como uma crise mais importante que a WEG já viveu ou
uma das crises de maior repercussão?

Pedro - Acho que foi uma das que mais nos ensinou. É difícil classificar crise como
importante ou não importante, toda crise é uma coisa que você tem que parar e
avaliar  e  correr  atrás muito  cegamente.  Mas eu acho que essa (Crise da água)
talvez tenha machucado mais, porque envolve pessoas e saúde. O funcionário vem
trabalhar aqui e sai daqui para o hospital. É uma coisa muito ruim, isso mexe de
mais com as pessoas.

18-  É possível mesurar os prejuízos da imagem da empresa?

Pedro -  Nós fizemos um estudo do tamanho das matérias que saíram no jornal do
tempo de TV que se dedicou a isso, não me lembro dos números. Esse cálculo
“apareceu tantos centímetros coluna no jornal e se fosse um anúncio custaria tanto”,
não é uma forma muito certa de medir. Foi uma crise até rápida então, os efeitos
não  foram  tão  duradouros  assim.  Eu  acho  que  teve  algumas  crises  maiores
anteriormente. Há quinze anos teve um com salmonela, uma coisa mais pesada com
mais gente passando mal, que acho que o pessoal lembra mais, mas isso também
pode  ser  coisa  de  tempo.  Às  vezes  as  pessoas  lembram  mais  de  coisa  que
aconteceu  há  10  anos  e  toma  uma  dimensão  maior,  do  que  um  negócio  que
aconteceu a três, quatro anos. Hoje em dia é tudo muito rádio, que por um lado
ajuda e por  outro atrapalha é tudo muito  rápido,  com o  Twitter e  Facebook.  Do
mesmo jeito que uma crise é muito mais rápida tomar grandes proporções ela é
muito mais rápida de ser esquecida, porque logo entra outra. 

19-  Transparência:  Falar  a  verdade é um dos pontos  mais  defendidos pelos
teóricos  de crises  de comunicação.  Informações  não verídicas  podem instigar  a
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mídia  e  aumentar  a  crise.  Você  considera  importante  a  transparência  nesse
momento? E em caso de erro, a empresa deve assumir e se responsabilizar? De
que  forma  o  departamento  de  comunicação  pode  defender  a  importância  do
discurso transparente e alinhado para os porta-vozes? 

Pedro -  É obrigação do Departamento de Comunicação defender a verdade, não
tem como ser diferente. Cada vez mais a gente vive essa era da transparência e
pelo simples e rudimentar motivo de que você não consegue esconder nada. 

Nesse caso específico, foi uma fatalidade, teve um percentual de erro, mas pra dá o
problema teve  que  acontecer  várias  coisas.  Uma obra  ser  feita,  um buraco  ser
aberto, uma pedra que trancou o outro suporte. Poderia ter sido feito um sistema a
prova de erro? Poderia. Tem uma hora que a empresa precisa chegar e falar; “Há
realmente um problema, uma falha gravíssima e nós estamos fazendo isso, isso e
isso  pra  corrigir”.   Quando  o  erro  é  da  empresa,  porque  ela  estava  fazendo  o
procedimento errado ou um procedimento ilegal e o negócio estoura de um jeito, não
tem outra coisa a fazer do que falar: “Erramos, erramos feio e estamos corrigindo”.
Só que você tem que agir. Não adianta falar “vamos corrigir”, tem que falar “estamos
fazendo isso, isso e isso”. Temos que ter uma série de ações práticas que sejam
muito bem feitas pra corrigir e durante 50 anos a atuação deve ser averiguada, sem
menor erro naquele quesito. Erramos também em não termos acompanhado tanto a
crise. Esse é outro aprendizado que tivemos. Não é porque a imprensa parou de
perguntar que você pode parar de falar.  

20-  A gente comentou da agilidade da informação. Antes as empresas “Ah não é
só local, não tem problema”. Agora a gente tá vivendo o local, que vira regional,
estadual  e  mundial.   As  redes  sociais  vão  estar  contempladas  nesse  plano  de
prevenção de crise?

Pedro -  Tem que ter. O monitoramento nós já fazemos. É feito o monitoramento
diário, ficamos de olho em Twitter e Facebook no que está sendo falado e quando
estão citando o nome WEG. Numa crise a gente intensifica isso, ainda não temos
tanto uma atuação assim de ir, um a um, ou respondendo ou de usar mais o Twitter
pra também passar essas notas oficiais. Uma nota oficial  que mandamos para a
imprensa, mandamos internamente e poderíamos constar nas redes sociais. Mas
justamente o que segura é isso. É um problema local, mandamos para a imprensa
aqui, mas se colocarmos no Twitter, e o funcionário que te segue lá da unidade de
Manaus precisa ficar sabendo que você teve um problema aqui em Jaraguá do Sul? 

Tanto o Twitter quanto o Facebook atingimos seguidores nossos que não estão aqui.
Pela internet, talvez podemos acionar um público que não está interessado, não está
sabendo e a informação não iria chegar ao seu público. 
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APÊNDICE  B -  ENTREVISTA  COM  MÁRCIO  NOGUEIRA,  REPÓRTER  RÁDIO
JARAGUÁ AM E DO JORNAL FOLHA SC 

1- Como você ficou sabendo do caso da contaminação da água de uma das
fábricas da WEG? Quais foram suas fontes?

Márcio - Como a maioria das pessoas apresentou sintomas agudos de intoxicação
no fim do dia da sexta-feira, na segunda, diversas ligações para o departamento de
jornalismo  da  rádio,  davam  conta  de  que  um possível  caso  de  intoxicação  em
massa, havia ocorrido. 

E que várias pessoas de uma mesma empresa foram parar no hospital. O relato de
uma mulher dizia que teve diarreia forte no fim de semana e no hospital, encontrou
outras pessoas com os mesmos sintomas o que deixou todos desconfiados de que
não era apenas coincidência. Minha primeira providencia foi checar junto ao hospital
se havia mesmo um número significativo de pessoas com sintomas de intoxicação.
A resposta  foi  positiva.  Questionada a  atendente  ela  disse  que desconfiava que
poderia ser através da água e quase todos os pacientes eram da WEG. 

2- Qual foi a resposta da empresa, quando você tentou contato para ter mais
informações sobre o caso?

Márcio - Num primeiro momento as pessoas diziam ter começado sentir desconforto
intestinal  após  beberem  água,  imaginavam  que  o  problema  estava  na  rede  de
abastecimento do Samae. Um homem que também passou mal ligou de dentro da
empresa, na segunda, 30 de maio de 2011, e gravou uma entrevista dizendo que
fizeram um trabalho na tubulação da água dentro da WEG e parece que haviam
transferido  a  água  do  certo  tratamento  no  interior  da  empresa  para  a  rede  de
abastecimento do SAMAE, contaminando o sistema, e que o problema parecia estar
no refeitório. Já era segunda-feira, sendo que o problema começou na sexta, e as
pessoas ainda não haviam sido comunicadas sobre o que tinha acontecido. 

O homem disse que ainda apresentava os sintomas e a única coisa que foi orientado
a fazer foi procurar um médico, e que pagou pelos medicamentos, assim como os
demais. Disse que só na sexta-feira, 27 de maio de 2011, a ambulância da empresa
teria  feito  mais de 50 viagens para o hospital.  Reclamou que as pessoas ainda
tinham  que  pagar  pelos  medicamentos,  o  que  não  concordavam  por  terem  se
intoxicado  dentro  da  empresa.  Até  esse  momento  a  empresa  não  havia  se
pronunciado  oficialmente.  As  pessoas  com  quem tentamos  contato  no  setor  de
comunicação relatavam que nada tinham a dizer naquele momento, se limitavam a
dizer que estavam averiguando o que tinha ocorrido. E assim passou o terceiro dia.

3- A empresa WEG atendeu alguma solicitação sua?
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Márcio  - Num  primeiro  momento  houve  resistência  em  conseguir  que  alguém
dissesse o que tinha ocorrido exatamente. Só o que sabíamos era que o problema
parecia  ter  começado no interior  da  empresa.  Insistimos com o Samae sobre  a
contaminação e o assessor de imprensa na época, Vinicius Schweihofer, garantiu
que  foram feitas  analises  na  água  que  chegava  ate  o  hidrômetro,  a  pedido  da
empresa, e que ate aquele ponto estava em boas condições. Disse que a autarquia
não fez obra alguma no interior da empresa ate porque isso é de responsabilidade
da empresa. Adiantou que também fizeram analises de amostras de água coletada
na parte interna e o relatório foi repassado para empresa que deveria se pronunciar
a respeito. Afirmou que, se houve contaminação não foi através da água fornecida
pelo Samae. Nesse momento nos parecia claro que o problema estava lá (dentro da
empresa).   

4- Quando e de que forma a empresa fez o primeiro posicionamento sobre o
assunto?

Márcio - Na terça-feira,  31 de maio  de 2011,  pela  manhã,  tentei  mais  uma vez
contato através da assessoria de imprensa. Dessa vez fui informado que haveria um
pronunciamento oficial através de uma nota que seria divulgada a tarde. Há essa
altura,  já  havia  um  relacionamento  mais  próximo  com  algumas  pessoas  da
assessoria me repassou o conteúdo da nota e divulgamos pela manhã. 

5- Como  foi  o  tratamento  do  setor  de  comunicação  da  empresa  com  os
jornalistas que buscavam informações sobre o caso?

Márcio - Não posso falar pelos demais, mas quanto a mim, fui bem atendido. Apesar
de não ter as respostas no momento que precisava, que no caso de nós jornalistas é
sempre para ontem, percebi que a preocupação estava não causar alarde, apesar
de na rádio, o fato estar sendo discutido a pelo menos dois dias.  

6- Como você avalia a atuação da empresa durante a repercussão desse caso?

Márcio - Penso que poderia ter ser mais rápida e clara nas respostas. Demorou
muito tempo para admitir que houve um problema. Mas em nenhum momento disse
o que aconteceu exatamente. Apenas que as pessoas passaram mal, e que todo o
atendimento necessário estava sendo oferecido. 

Só mais tarde, no final de agosto de 2011, quando o Ministério Público do Trabalho
ajuizou  uma  ação  contra  a  empresa,  ficamos  sabendo  que  a  contaminação
aconteceu porque houve a mistura da água vinda diretamente do rio Itapocu para
uso industrial,  à água tratada fornecida pela Samae, possivelmente depois da tal
obra. A água foi direcionada às torneiras, bebedouros e refeitórios do Parque Fabril.
Os laudos apontaram a presença de coliformes fecais no líquido que foi consumido
pelos empregados a partir dos bebedouros, torneiras e refeitórios.
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7- Durante  as  entrevistas  com  os  colaboradores  da  empresa,  qual  era  o
sentimento deles? E qual era o boato mais frequente, sobre o caso?

Márcio - Reclamavam muito de terem ficado doentes e não ficarem sabendo o que
tinha acontecido com eles. Resta dizer que o fato só ficou três meses depois. E que
foram  750  pessoas  contaminadas.  Ai  já  se  falava  em  indenizações.  Até  essa
divulgação oficial do número de pessoas que passaram mal, apontava-se em 300,
400, 500 pessoas. A toda hora tinha um número diferente.

8- Você entrevistou algum médico para falar especificamente sobre os sintomas
dos colaboradores contaminados? O que os médicos disseram?

Márcio - Sim, o clínico geral Aroldo Horschül. Recomendou evitar comer algo por
causa do vômito.  E que após uns 30 minutos do último vômito,  ai  sim poderia o
paciente  ingerir  algo  sólido.  Também  sugeriu  para  que  as  pessoas  ingerissem
bastante líquido, por causa da diarreia, para combater a desidratação. O uso do soro
caseiro também foi recomendado. Destacou que no pronto socorro é difícil detectar
qual a causa da intoxicação. Mas em casos como esse, a Vigilância Sanitária deve
ser acionada para averiguar o que pode estar acontecendo. Pois acredita se tratar
de intoxicação.

9- Em sua opinião, quais foram as maiores falhas da comunicação da empresa?

Márcio - Não assumir de pronto que houve um problema grave. Pareceu-me que a
preocupação maior foi evitar que o fato se tornasse público. E foi exatamente o que
aconteceu.

APÊNDICE  C -  ENTREVISTA  COM  O  FUNCIONÁRIO  DA  EMPRESA  WEG,
CARLOS DA SILVA

1- Como e quando você ficou sabendo sobre a Contaminação de água no parque
fabril II? 

Carlos - Fiquei sabendo assim que os primeiros colaboradores começaram a passar
mal. Primeiramente pelos boatos. Foi grande a movimentação de gente indo para o
ambulatório. Suspeitamos no início que fosse comida contaminada.

2- Você sabe qual foi o real motivo da contaminação?

Carlos - A única informação que tivemos oficial foi a nota divulgada pela empresa,
quase  três  dias  depois  do  acorrido.  Mas  nela  não  esclarecia  os  motivos  da
contaminação. Disseram apenas que foi problema na distribuição de água.  Soube
do ocorrido por outras fontes. 
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3- A  empresa  se  posicionou  durante  o  ocorrido?  Prestou  esclarecimentos
através de nota ou comunicado aos colaboradores?

Carlos - Sim, recebemos através do Comunique RH um e-mail com a nota oficial,
mas oficialmente não comunicaram o que levou exatamente a contaminação.

4- Prestou assistência aos afetados?

Carlos - Sim, todos os colaboradores foram atendidos no ambulatório da empresa ou
encaminhados aos hospitais. A assistência foi total.

5- A falta de informação gerou algum desconforto, ou desconfiança interna?

Carlos - Além do falatório, gerou desconforto. Tinha gente dizendo que o motivo da
contaminação foi  um rato  morto  na  caixa  d’água.  Outros  diziam que eram água
industrial e assim vai.

6- Os colaboradores voltaram a tomar agua dos bebedouros normalmente?

Carlos - Sim, um mês depois estava tudo normal já.

7- Esse fato ainda é comentado pelos colaboradores?

Carlos - Hoje não mais.

8- Em sua opinião, como você avalia a atuação da empresa nesta crise?

Carlos - O suporte ao atendimento aos contaminados foi bom, mas a comunicação
foi falha, sem transparência. Faltou a veracidade dos fatos. Isso tudo gerou clima de
desconforto e desconfiança.

9- Que tipo  de medida você acha que a  empresa deveria  ter  tomado neste
caso?

Carlos  -  Na  fábrica  o  chefe  é  o  melhor  canal  de  comunicação  com  seus
colaboradores. Se o chefe está bem informado ele consegue passar segurança para
seus colaboradores. Casos como esse não podem vazar para o chão de fábrica
antes de o chefe saber o que está acontecendo. Temos que estar alinhados, com o
mesmo discurso e passar as mesmas respostas. Quando não temos uma resposta
para um colaborador ele fica desconfiado e inseguro. Essa crise poderia ter sido
contida se a empresa tivesse agido com mais transparência.


