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RESUMO

Esta monografia analisa de que forma as ações adotadas pela
Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia (Secom) contribuíram
para administrar a

greve da Polícia Militar em 2012. O eixo central dessa

discussão é a comunicação vista como forma de auxiliar o gerenciamento de
uma crise, portanto, são citados aqui os diversos mecanismos usados pela
Secom neste problema envolvendo policiais militares baianos. Este caso
prático foi analisado tendo como referência os ensinamentos de profissionais
da área de gestão de crise para, então, avaliar a atuação da Secom. Vale
ressaltar que nesta área em questão, por mais que existam orientações sobre
formas adequadas de agir, não há uma receita pronta e infalível para contornar
uma crise, já que elas são muito dinâmicas e precisam ser sempre analisadas
caso a caso. A partir do material coletado e analisado, percebeu-se que
diversas ações da Secom foram satisfatórias, entretanto, outras deixaram a
desejar e poderiam ter sido mais enfáticas e objetivas. Convido você a
conhecer este trabalho e saber os motivos pelos quais essas e outras questões
ocorreram, assim como seus desdobramentos e justificativas.
Palavras-chave: Comunicação. Crise. Administração. Polícia. Greve. Bahia

ABSTRACT

This monograph analyzes the way that the actions of Secretaria de
Comunicação Social do Estado da Bahia (Secom: Bahia State Press Service)
contributed to deal with the state military police strike in 2012. The focal point of
this discussion is how the communication was employed as a means of crisis
management; therefore, several courses of action utilized by Secom in this
matter are mentioned herein. This experience was appraised having in mind the
professionals’ teachings of crisis management so as to assess the performance
of Secom. It is worth highlighting that in this area, although there are several
procedures and guidelines about proper ways to act, no flawless recipe can be
used to solve a crisis, because a lot of them are very dynamic and can only be
analyzed singly. From the material collected and analyzed, it is possible to note
that a number of actions conducted by Secom were satisfactory; however
others left a lot to be desired and should have been more emphatic and
objective. I invite you to join me in this monograph and learn the reasons why
this and other matters happened, as well as their consequences and
justifications.
Keywords: Communication. Crisis. Administration. Police. Strike. Bahia
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1. INTRODUÇÃO

A busca por solução de graves problemas, sejam eles nos setores
públicos ou privados, envolve profissionais das mais diversas áreas, como
Comunicação, Administração, Psicologia, técnicos, entre outros. Entretanto, a
ausência dos especialistas em Comunicação na “mesa de solução”, muitas
vezes faz com que o problema ganhe maiores proporções, ampliando a
dimensão da crise. A temática desta pesquisa, a comunicação e gestão de
crise, volta-se para a relação entre a comunicação institucional no âmbito
governamental e a gestão de crises.
Nesta perspectiva, será analisada, nesta monografia, a atuação da
Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom) durante a greve da
Polícia Militar transcorrida no período de 31 de janeiro de 2012 a 11 de
fevereiro de 2012. Desta forma, serão destacadas as ações tomadas pela
Secretaria e seus propósitos neste caso específico e a importância dos
profissionais de Comunicação na solução de uma crise.
Como todo trabalho, este case de administração da greve da PM na
Bahia será analisado em uma perspectiva crítica. Nesta tarefa, questões como
as ações que poderiam ter sido tomadas e não foram, os motivos pelos quais
isso aconteceu, e a agilidade na divulgação de informações, assim como no
relacionamento com a imprensa serão analisados. Todas essas atividades
mudaram a rotina produtiva da Secretaria de Comunicação, que teve que
adotar novos instrumentos de trabalho e modificar a sua dinâmica diária, fatos
que também serão relatados aqui. Diante deste cenário, essa monografia
levanta a seguinte questão: de que forma as ações adotadas pela Secom
contribuíram para administrar a crise da greve da PM?
O fato de o caso analisado ter ocorrido em um setor público, que possui
características bem distintas dos demais, refletindo diretamente na agilidade do
trato com a informação, torna-se um contexto importante a ser considerado na
perspectiva crítica que se propõe como abordagem do objeto de estudo.
Buscando dar espaço para avaliação da atuação da Secom por parte
dos profissionais de imprensa que trabalharam na cobertura da greve, essa
monografia vai ouvir ainda, além do secretário de Comunicação do Governo da
Bahia, três jornalistas, um da TV Bahia, um do jornal A Tarde e outro do jornal
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Correio. O objetivo é que esse espaço de diálogo possa disseminar idéias de
pessoas que estiveram `do outro lado da greve`, fazendo, dessa forma, um
intercâmbio de informações com o Governo da Bahia.
O trabalho desses profissionais da imprensa baiana influenciou a
cobertura da mídia nacional e internacional, portanto, vamos abordar a forma
como isso se deu, fazendo a análise da cobertura local, através dos jornais A
Tarde, Correio e Tribuna. De forma ilustrativa e sucinta, vamos retratar também
o espaço dado para a cobertura do caso nos jornais nacionais (Folha de São
Paulo, O Globo, Correio Braziliense) e internacionais (El País, TV Aljazeera,
BBC, The Wall Street Journal, Clarín e CNN).
Como toda crise está atrelada à imagem de uma organização, essa
monografia também relata, brevemente, a forma como a população de
Salvador avaliou as ações adotadas pelo Governo. Isso foi feito tendo como
base alguns dados fornecidos pelo secretário de Comunicação do Estado.
A metodologia a ser utilizada nesta monografia é o estudo de caso,
indicado quando é possível trabalhar com a observação direta e com séries de
entrevistas. Segundo YIN (2007, p.27), a diferença do estudo de caso está em
“sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências –
documentos, artefatos, entrevistas e observações.” Esse método pode ser
usado com os seguintes objetivos (YIN, 2001,p.34-35): descrever uma
intervenção e o contexto da vida real em que ocorreu e ilustrar determinados
tópicos dentro de uma avaliação às vezes de modo descritivo ou mesmo de
uma perspectiva jornalística.
Segundo Bruyne, Herman e Schoutheete (1991, p.224-225), quanto à
tipologia, “outros (estudos de casos) são essencialmente descritivos e tomam a
forma de uma monografia, empenhando-se em descrever toda a complexidade
de um caso concreto sem absolutamente pretender obter o geral.”
O desenvolvimento do estudo de caso aqui neste trabalho inclui a
discussão de teóricos sobre o tema, análise de documentos, como a clipagem
em jornais, discursos do governador, pesquisa do governo e registros da
mobilização dos grevistas na rede social Facebook.
Para a construção de dados deste estudo de caso, serão triangulados os
seguintes métodos de investigação: o bibliográfico, o documental, e entrevistas
com profissionais da imprensa. A intenção é levantar um conjunto de dados
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que possibilitem uma análise profunda do caso em estudo. O estudo
bibliográfico será utilizado para a elaboração de um quadro de referência que
analise a construção de dados referente à forma como a Secom liderou a
comunicação durante a greve.
O método documental dará respaldo para o levantamento de
informações. No caso, será observado o discurso do governador em rede
estadual de rádio e TV três dias após o início da greve, de forma que possam
ser comentados os argumentos usados pelo Estado para explicar à população
a forma como estava sendo conduzida a negociação com os policiais militares.
Além disso, o assunto em questão vai ser abordado também através de
uma rodada de entrevistas com jornalistas do A Tarde, Correio, TV Bahia e o
secretário de Comunicação do Governo de forma que eles possam fazer suas
observações sobre o trabalho desenvolvido pela Secom durante a greve.
A atuação da Secretaria vai ser analisada do ponto de vista dos
ensinamentos teóricos de gestão de crise, mas vale ressaltar que não existe
uma receita pronta a ser seguida nestes casos. O que há são orientações e
dicas sobre as formas mais adequadas de gerenciar uma crise e que, portanto,
é importante que elas sejam adotadas.
Por exemplo, o professor de administração e comunicação empresarial
Paul Argenti define crise como: “uma catástrofe séria que pode ocorrer
naturalmente ou como resultado de erro humano, intervenção ou até mesmo
intenção criminosa. Pode incluir devastação tangível, como a destruição de
vidas ou ativos, ou desgaste intangível, como a perda da credibilidade da
organização ou outros danos de reputação” (Argenti, 2011).
Muitas corporações só enxergam a crise quando ela eclode, dificultando
a resolução do problema. Para evitar este cenário, é fundamental um trabalho
de comunicação preventivo, com planejamento e monitoramento frequente dos
riscos. Quem se propõe a solucionar uma crise da forma mais indicada, não
deve deixar de lado os princípios básicos que esta situação exige, como a
eleição de um porta voz; agilidade na divulgação de informações e repostas; e
a honestidade e transparência com os stakeholders.
Sobre essa prevenção, Forni (2007), diz que “as empresas, os governos,
devem presumir que, mais dia menos dia, fatos negativos podem ameaçar a
reputação e o futuro, a marca ou o nome de políticos ou de partidos.
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Certamente, aqueles que melhor se preparam e têm um sistema de prevenção
montado conseguirão enfrentar qualquer situação, por pior que seja”.
Para embasar esta monografia, diversos autores especialistas em
comunicação organizacional e gestão de crise serão consultados, entre eles,
Augustine (2009), Wilson da Costa Bueno (2003), Argenti (2011), Rosa (2007),
Forni (2010), Furlanetto (1996), e outros.
A comunicação organizacional é vista por Wilson da Costa Bueno (2003)
como a conciliação das atividades desenvolvidas no âmbito da área
institucional e mercadológica. Dessa forma, são garantidas a imagem e a
reputação da empresa, e também a busca pelo alcance de resultados e metas,
que, consequentemente, vai trazer lucro para a organização.
Agora, tratando-se de crise mais especificamente, o modo indicado para
lidar com elas é a base do livro de Augustine (2009), que, após uma breve
descrição sobre o significado de crise, recomenda atitudes que devem ser
tomadas durante o processo de gerenciamento, como: maneiras de evitar e se
preparar

para

as

crises,

formas

de

solucioná-las

e

o

aprendizado

proporcionado por elas. Além disso, Augustine ensina ainda alguns passos
para desenvolver um plano de crises.
Rosa (2007) explica o que é e para que serve um Plano de
Gerenciamento de Crises. Ele adota o método de ensino usando cases
importantes do mundo corporativo, em que organizações e personalidades
estiveram envolvidas em grandes problemas e a administração da crise com o
auxílio da comunicação ajudou a reverter a situação. O autor fala ainda sobre a
necessidade de investimento na capacitação do profissional que vai atuar como
porta-voz da empresa durante a crise.
As características de uma crise e o modo como enfrentá-la também são
discutidas por Argenti (2011) e Forni (2010). Com o apoio de histórias
marcantes do mundo corporativo, Argenti dá ainda dicas de como agir durante
a crise, entre elas a criação de um comitê de gerenciamento. Ele fornece
também uma visão geral da função da comunicação empresarial e trabalha os
conceitos de identidade, imagem e reputação corporativa, entendimentos que
podem ser completamente destruídos (ou fortalecidos) por uma crise.
Um dos pontos importantes para o sucesso da administração de uma
crise é o relacionamento com a imprensa. Este item é foco do trabalho
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desenvolvido por Furlanetto (1996), que relata uma forma adequada de agir
com a imprensa durante o desenrolar do problema. O autor diz que a imprensa
não deve ser tratada como inimiga e que todas as informações sobre o caso
em questão devem ser disponibilizadas com agilidade e transparência.
Manter a imagem de uma empresa ou governo nunca foi tarefa fácil,
nem mesmo para grandes organizações já consolidadas. Quando uma crise se
instaura, então, a situação fica ainda mais complicada. Entretanto, se bem
conduzida do ponto de vista da comunicação, a crise pode ser contornada e,
mais que isso, ter funcionado como um instrumento de aprendizado para
futuras ações.
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2. PROCESSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
O desenvolvimento desta monografia está relacionado ao cumprimento
de diversas etapas que precisam ser rigorosamente planejadas, identificando
os procedimentos necessários para a obtenção do material proposto e
estabelecendo prazos que deve ser cumpridos. Essa organização é de
fundamental importância para o êxito deste trabalho e, por isso, serão
detalhados a seguir os procedimentos metodológicos desta pesquisa.
Para o embasamento teórico, vários livros foram consultados e artigos
foram lidos na internet, entre os meses de abril e julho de 2012. Esses
materiais versam sobre a estrutura e conceito da comunicação organizacional
no âmbito governamental, as definições de crise e como administrá-la com o
auxílio da comunicação, e conceitos de assessorias de comunicação.
As informações sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria de
Comunicação durante a greve da PM foram obtidas através de conversas
realizadas na sede da Secom com profissionais desta secretaria e da
assessoria de imprensa do governador Jaques Wagner, no mês de maio. Em
julho, mais informações sobre a atuação da Secom foram obtidas, desta vez,
em conversa com o secretário de Comunicação. Foram feitas diversas
perguntas a estes profissionais, entre elas: Quais foram as principais ações
adotadas pela Secom durante a greve? Em que momento elas eram definidas?
Como foi feito o contato com a imprensa local e nacional? A presença de mais
de um porta-voz do governo atrapalhou?
Como parte integrante deste trabalho, também consta a análise da
cobertura feita pelos jornais Correio, A Tarde e Tribuna da Bahia durante todo o
período da greve. Os exemplares para estudo foram obtidos em junho, na
própria Secretaria de Comunicação, através da clipagem diária feita pela
Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) e na sede da Biblioteca Pública do Estado,
no bairro dos Barris, em Salvador. Somente a título ilustrativo, a cobertura feita
por alguns jornais nacionais e internacionais também será mencionada, a partir
de material obtido na internet e no clipping da EGBA. Outro foco de análise
desta pesquisa, o discurso do governador sobre as providências adotadas pelo
governo estadual para solucionar a greve, veiculado em rede estadual de rádio
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e televisão no dia 3 de fevereiro, foi obtido no site da Secretaria de
Comunicação.
Após o fim da greve, o Governo da Bahia encomendou uma pesquisa
para sondar a população de Salvador sobre ações adotadas pelo Estado
durante a greve. Alguns dados desta pesquisa, fornecidos pelo secretário de
Comunicação, serão citados brevemente neste trabalho, como forma de
exemplificar o grau de interferência de uma crise e a avaliação do público
diante de uma situação-problema.
A fim de demonstrar total imparcialidade, este trabalho não vai apenas
ouvir os representantes do governo e, por isso, numa seção específica,
fazemos uma roda de diálogo, onde o secretário estadual de Comunicação,
Robinson Almeida, o repórter do jornal A Tarde, Samuel Lima, a editora de
produção do jornal Correio, Linda Bezerra, e a produtora da TV Bahia, Patrícia
Trigueiros relatam as suas impressões sobre a forma como a Secom atuou
durante a greve e abasteceu a imprensa de informações. Foram feitas diversas
perguntas, entre elas: como avalia as ações adotadas pela Secom? Em algum
momento houve falhas de comunicação? Falta de dados ou dificuldade de
acesso a eles? Os profissionais estavam sempre informados e disponíveis a
colaborar? Os pedidos solicitados eram atendidos em tempo hábil?
É importante lembrar que o desenvolvimento de todas essas etapas
metodológicas tem como foco sempre o objeto central dessa monografia para
responder ao seguinte questionamento: de que forma as ações adotadas pela
Secom contribuíram para administrar a crise da greve da PM? Portanto, esse
planejamento citado acima precisa ser rigorosamente seguido para atingir o
resultado proposto.
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3. DISCUSSÃO TEÓRICA

O debate acerca do tema central deste trabalho (a atuação da Secretaria
de Comunicação do Governo da Bahia durante a greve da PM em 2012) requer
a discussão sobre áreas essenciais para uma melhor análise do objeto
proposto. Portanto, vamos fazer uma análise conceitual sobre os seguintes
pontos: comunicação organizacional no âmbito governamental; definição de
assessoria de comunicação e gestão de crise com auxílio da comunicação.

3.1. Comunicação organizacional no âmbito governamental

Comunicação e política sempre estiveram juntas, haja vista que a
informação é uma grande arma e ganha a disputa (política) quem mais
municiado de dados estiver. A importância da comunicação para a área política
foi reconhecida no Brasil primeiramente pelos militares, durante a Ditadura
Militar. Já prevendo o grau de alcance e o poder da mídia, foram eles que
criaram as condições técnicas para a consolidação da comunicação,
especialmente da televisão. O uso político da comunicação começou neste
período e mostrou os seus objetivos na época, com a censura aos meios de
comunicação e com o apoio que alguns veículos deram ao regime militar.
Desta época até os dias atuais, essa relação da mídia com a política tem
se fortalecido cada vez mais. Os políticos têm a comunicação como forte aliada
e dispensam um grande volume de recursos para divulgação de suas ações
seja através da televisão, rádio, jornal ou internet. Essa relação é tão próxima
que chega ao ponto (ainda que ilegalmente) de políticos serem donos de
veículos de comunicação e usarem esses meios como forma dar publicidade
às ações de seu mandato.

Partidos e governos usam das técnicas de

comunicação para expressar as suas ideias e, como de costume, treinam seus
porta-vozes para saber usar a palavra e fazer da comunicação uma arma de
defesa adequada nos momentos de crise.
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O que se verifica no Brasil é que a estrutura de comunicação
formada tradicionalmente não confere ao cidadão o direito pleno à
comunicação. A realidade do país compreende a concentração da
propriedade dos veículos de comunicação nas mãos de poucos, em
geral constituindo grupos multimídia, configurando um cenário de
ausência de pluralidade de opiniões e de diversidade cultural, uma
relação da mídia com as elites políticas regionais e locais (...)
(MATSUUCHI, p. 108. In: DUARTE, 2009)

Dentro das organizações governamentais a comunicação foi meio de
trabalho desde cedo, com o rádio na época de Getúlio Vargas, no período da
ditadura militar com as censuras, até os dias atuais com a ampla liberdade e o
uso das redes sociais como forma de auxiliar na disseminação das
informações.
Em níveis diferentes, a comunicação sempre esteve presente no setor
governamental e ocupou espaço de destaque nos governos. Segundo
Elizabeth Pazito Brandão, "é a partir do Governo Lula que o conceito de
comunicação pública com o sentido de informação para a cidadania começa a
ser citado com frequência e acaba ganhando status." (BRANDÃO, p. 11. In:
DUARTE, 2009)
A comunicação governamental no Brasil inicialmente foi de caráter
publicitário, com objetivo de enaltecer as ações estatais. Posteriormente,
passou a disseminar conteúdos educativos, nas áreas de saúde e da
agropecuária. Com as mudanças políticas no país e o espaço democrático
cada vez mais se ampliando, esse termo passou a ganhar o sentido de
comunicação pública, em que o objetivo era informar o cidadão e não enganálo ou esconder dados.
O termo "comunicação pública" vem sendo utilizado com significados
diversos, em vários países. Devido a tantas interpretações, de acordo com
Elizabeth Pazito Brandão, esse termo não tem, portanto, uma definição pronta
e está constantemente em processo de construção, mas a autora define essa
expressão como "um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o
governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da
cidadania" (BRANDÃO, p. 31. In: DUARTE, 2009)
Em alguns países, esse termo está relacionado com a comunicação
organizacional, ou seja, é a ferramenta usada para tratar estrategicamente de
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questões internas das organizações, e sua interferência com o público-alvo,
com o objetivo, também, de construir a imagem dessas organizações.
Para Faccioli, a comunicação pública tem o objetivo de “informar seus
próprios funcionários, escutar as exigências dos cidadãos, contribuir para
reforçar a relação social, valorizar o cidadão como ator dos processos de
mudança e acompanhar a mudança, tanto dos comportamentos quanto da
organização social.” FACCIOLI (2000, p.58)
A comunicação pública é um conceito que surgiu para designar a
transparência com que devem agir os governos e, consequentemente, dá
direitos ao cidadão de se informar e solicitar dados livremente, garantindo o
pleno acesso à informação, sempre com o objetivo de defender o interesse
público. Além disso, a comunicação pública está garantida em um Estado que
se preocupa em elaborar políticas públicas e que tem isso como prioridade em
seu trabalho, de forma a democratizar a informação e evitar o acesso a ela
somente a poucas pessoas.
O autor francês Pierre Zémor, referência para a compreensão do
conceito de comunicação pública, diz que as finalidades deste termo estão
associadas às finalidades das instituições públicas
“que são as de informar (levar ao conhecimento, prestar conta e
valorizar); ouvir as demandas, as expectativas, as interrogações e o
debate público; contribuir para assegurar a relação social (sentimento
de pertencer ao coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto
autor); e de acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais
quanto as da organização social.” (ZÉMOR, 1995, apud BRANDÃO,
p.14. In: DUARTE, 2009)

Jorge Duarte vai além e diz que comunicação pública não é a penas
garantir o direito à informação:
“deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da
informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por
não saber que existe, à possibilidade de expressar suas posições
com a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva de
participar ativamente, de obter orientação, educação e diálogo”
(DUARTE, 2009, pg: 64)

Essa nomenclatura é sinônimo de várias outras que, no passado, eram
utilizadas pelos governos, como "marketing político", "propaganda política" e
"publicidade governamental", mas essas expressões eram vistas como
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persuasivas e com o objetivo de manipular a massa. Por isso, a preferência
pelos governos pela nova denominação "comunicação pública".
Os direitos assegurados por essa expressão vêm de uma luta histórica
desde 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão até, mais
recentemente, com a Lei de Acesso à Informação, de maio de 2012,
sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Esses documentos são frutos de
árduas batalhas da população para ter garantia de conhecimento do que se
passa no meio público, que tradicionalmente costuma ser visto como um
ambiente restrito e que dá pouca publicidade a alguns dados de interesse da
população, já que esses podem vir a ameaçar interesses políticos.
Assim como temos o direito de acesso à saúde, educação, entre outros,
é preciso também garantir o direito de livre acesso à comunicação, para que
todos, independentemente, de cor, religião, ou interesses políticos, possam ter
conhecimento do que se passa na esfera pública. Essas informações não
podem ficar restritas apenas a "pessoas influentes" ou a apadrinhados políticos
que têm facilidade no trânsito governamental.
Esse debate reforça a tese de Elizabeth Pazito Brandão que diz ainda
que a comunicação pública pode ser identificada também com comunicação do
Estado e/ou governamental. Os órgãos públicos devem trabalhar a informação
voltada para a sociedade, de forma a beneficiar o coletivo. Neste âmbito, a
comunicação no Estado deve ser uma forma de promover o debate público,
prestando contas à sociedade das atividades desenvolvidas e informando
sempre ao cidadão os projetos realizados pela entidade pública. Está dentro
desta comunicação também, as campanhas publicitárias governamentais, que
são uma maneira de informar a sociedade sobre as ações desenvolvidas, mas,
ao mesmo tempo, um mecanismo de autopromoção.
Esse fato pode ser considerado um uso desvirtuado da comunicação
pública brasileira, que está relacionado ao passado em que o fornecimento de
informações ocorria ao gosto dos políticos, que ordenavam quando elas
deveriam ser públicas e quais tipos deveriam ser de conhecimento da
sociedade. Também por falta de maior mobilização e reivindicação da
sociedade até quase meados do século passado, os grupos políticos que
detinham as informações não se sentiam obrigados a compartilhá-las e tornálas públicas.
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A comunicação organizacional integrada no âmbito da esfera pública
não deve ficar restrita às ações de autopromoção dos governantes e nem ao
trabalho

do

setor

de

publicidade

para

divulgação

dos

trabalhos

governamentais. Mais que isso, é preciso atuar como meio facilitador da
comunicação entre Estado e sociedade, ampliando os canais de troca de
informações e de prestação de atividades de interesse público.
"A comunicação na administração pública comete o viés de
privilegiar a pessoa e não o fato. A isso se chama "fulanização"
comunicativa. Trata-se de uma visão distorcida, geralmente adotada
por gente sem formação adequada ou por um tipo de assessoria de
louvação que mais desajuda. O fato é notícias, o agente é elemento
reforçador. Quando o fato se superpõe ao agente, a mensagem
aparece de maneira mais crível e a fonte ganha em credibilidade e
respeitabilidade" (TORQUATO, 2002, P. 119-120)

Entretanto, esse cenário já vem se modificando com a consciência da
própria sociedade do direito que ela também de solicitar informações e de usálas seja para seu benefício pessoal, ou para fiscalização do trabalho
desenvolvido pelos entes públicos. Além disso, pesa a favor da caminhada
(ainda que lenta) pela modernização da comunicação pública, o surgimento de
novas leis e o constante reforço do regime democrático existe no Brasil, como
por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, sancionada pela presidente Dilma
Rousseff em maio de 2012, que garante a todo o cidadão o direito de ter
acesso a qualquer tipo de informação solicitada nas repartições públicas.
Como parte da estrutura peculiar de comunicação organizacional do
setor público, a comunicação interna nessa área recebe críticas de muitos
autores. Teoricamente, ela deveria ter o objetivo de informar e ouvir os
funcionários da organização, contribuindo para o surgimento de um bom clima
organizacional, alinhando com os trabalhadores os valores da organização.
Entretanto na área pública, essa orientação teórica está longe de ser
alcançada.
“a empresa privada com a pior comunicação interna será
sempre muito superior à comunicação do governo com seus
funcionários. Não há estratégias, programas motivacionais
consistentes para o funcionário público. Normalmente, o governo
comunica com seus funcionários através da imprensa. Não é à toa
que o moral do funcionário público é um desastre no mundo todo. Em
muitos países, os funcionários públicos trabalham contra o governo,
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seu patrão, e contra o contribuinte, seu cliente” (NEVES, 1998, apud
CURVELLO, p.203. In: DUARTE, 2009)

Em seu Tratado de Comunicação Organizacional e Política, Gaudêncio
Torquato critica a forma como os servidores públicos lidam com seu trabalho e
a estrutura rígida e pouca eficaz das repartições públicas, que acabam por
prejudicar a comunicação.
“(...) na administração pública, a mentalidade é muito arcaica.
Parcela significativa dos funcionários públicos do Brasil pensa de
maneira ortodoxa, considera suas repartições um baú velho, e seu
trabalho, uma obrigação. Estão ali, mas adormecem mental e
psicologicamente no serviço, como se fossem extensões das
máquinas. Não se entusiasmam e não usam a criatividade. A
comunicação, portanto, padece dessa mazela, a doença da
acomodação, a paralisação da máquina pública. As instituições
públicas são máquinas burocráticas, frequentemente inertes,
paquidérmicas, sofrendo a comunicação com os efeitos das
estruturas obsoletas. O desafio da comunicação na instituição pública
é aproximar seus serviços da sociedade. Ocorre que a comunicação
sozinha não faz milagres. Se o serviço público é ruim, a comunicação
não vai consertar a imagem da administração.” (TORQUATO, 2002,
p.83)

Outro fator que dificulta o bom desenvolvido da comunicação interna no
setor público é o grande número de funcionários comissionados, temporários e
terceirizados. O predomínio desses servidores que trabalham no governo com
período determinado, ao invés dos concursados, faz com que o fluxo da
comunicação interna seja interrompido a cada troca governamental, refletindo
também no trabalho externo para a sociedade, já que pode ocorrer uma
descontinuidade nos projetos que até então estavam sendo desenvolvidos.
O setor de comunicação interna é apenas uma parte da estrutura que
compõe a comunicação organizacional do setor público. Diversos autores já
deram suas contribuições para a estruturação dessa área. Vejamos como
exemplo Gaudêncio Torquato (2002 154-155), que propõe a comunicação
integrada num governo estadual com os seguintes setores:

1) Imprensa (responsável por elaborar balanços do governo, informar para a
mídia as ações rotineiras das secretarias estaduais, pautar entrevistas do
governador na mídia, realizar eventos de relacionamento com jornalista e um
programa de rádio em que ele divulgue as mais recentes ações do governo).
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Nestes ponto colocado por Torquato, é preciso estar sempre vigilante
para não haver uma personalização exacerbada do governador em todas as
ações. É importante ressaltar também, que a responsabilidade por agendar
entrevistas do governador não deve ser exclusivamente da Secretaria de
Comunicação do Governo, mas um trabalho em conjunto entre a Secom e a
assessoria de imprensa do próprio governador, que tem sua estrutura instalada
dentro do leque da comunicação organizacional integrada.

2) Publicidade (elabora campanhas publicitárias com o objetivo de informar o
cidadão das ações governamentais, esclarecimentos, processos seletivos e
editais). Torquato lembra que as ações publicitárias devem ser feitas de forma
moderada e, se necessário, ser incrementada, caso haja aumento das ações
estaduais.

3) Mobilização, articulação e eventos (desenvolve e organiza os eventos do
setor de comunicação governamental, ficando com a responsabilidade de
definir local, contratação de pessoal e produtora, caso necessário, dentre
outras atividades imprescindíveis para fazer o evento governamental
acontecer)

4) Pesquisa (acompanhar a realização de pesquisas sobre o perfil e ações do
governo; interpretar os dados coletados e repassá-los para o secretário de
Comunicação e sugerir novas abordagens de futuras pesquisas).

Além dessas áreas citadas por Torquato, no âmbito da comunicação
organizacional governamental integrada, é importante ter espaço também para
o setor responsável por elaborar políticas públicas, que vão gerir melhor a
verba de estimulo à comunicação e democratizar o acesso à informação.
Tratando-se de um governo participativo, essa área vai trabalhar em
conjunto com a sociedade para pensar novas políticas de comunicação. Elas
devem valorizar pequenos produtores de conteúdo que, até então, não tinham
espaço para crescer o seu negócio, seja por falta de apoio financeiro ou de
acesso à informação.
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O fluxo da comunicação entre governo e cidadão também é bem
peculiar na esfera pública. Ele é analisado por Kondo (2002, p.283) a partir de
três origens, sendo que duas delas, em especial, mostram que a preocupação
maior é o exercício da cidadania e não apenas a mera comunicação
institucional do Estado, como pode ser visto no detalhe a seguir.
1) Informação: relação de mão única em que o cidadão apenas absorve
as informações prestadas pelo governo, seja através de demanda ativa do
governo (divulgando informações) ou passiva (o cidadão recebe os dados
demandados)

2) Consulta: Através de seleção de temas, ao invés de apenas fornecer
dados, o governo ouve cidadão sobre determinando assunto, recebendo um
feedback.

3) Participação ativa: os cidadãos estão envolvidos na elaboração de
políticas públicas e seu grau de trabalho com o governo é tamanho que é
reconhecido pela administração estadual.

A comunicação organizacional integrada no âmbito governamental inclui
também o exercício da comunicação pública com o auxílio das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs). Essas novas ferramentas, como as
ouvidorias online e a presença nas redes sociais fortalecem o fluxo de dados
entre sociedade e Estado. Entretanto, a adoção delas por si só não basta, é
preciso que a população seja capacitada para usá-las, tomando conhecimento
de suas características e sabendo de que forma esses novos meios podem ser
um forte aliado na busca pela informação.
Como se trata de ação no meio digital, o Estado precisa trabalhar (e
muito) para desenvolver a infraestrutura necessária para que essa ação seja
otimizada, ampliando o acesso à internet banda larga, reduzindo custos e
fornecendo equipamentos de informática para comunidades carentes, em
locais públicos onde o acesso seja gratuito.
“Estar on-line deixa de ser um privilégio na sociedade contemporânea
para se tornar um direito, à semelhança das áreas da saúde e da educação.”
(BRITO. In: Revista organicom, 2006, pg.111).
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O investimento no governo eletrônico através desses mecanismos e com
a divulgação na internet de documentos até então considerados secretos, além
de garantir o direito do cidadão, contribui para a população aumentar a
confiança no governo e derrotar de uma vez por todas as atitudes retrógradas
em que dados eram escamoteados e escondidos da sociedade. O exercício da
cidadania através de acesso aos dados amplamente disponíveis no meio digital
faz surgir um novo termo, a ciberdemocracia
“Estaríamos propositalmente a cegar-nos se imaginássemos
que não há evoluções técnicas e culturais ainda mais importantes e
surpreendentes do que as que conhecemos à nossa espera no futuro
[...] Mais comunicação implicará mais liberdade. No século que
começa, não é somente o ciberespaço que irá crescer, será também
a ciberdemocracia” (LEVY, 2002, p.23)

3.2. Conceituando assessoria de comunicação

Antigamente as diversas áreas da comunicação atuavam de maneira
isolada e não havia sinergia no trabalho dos setores. Entretanto, as
organizações passaram a perceber que essa ausência de diálogo não é salutar
e, então, começaram a integrar as áreas, compondo assim uma assessoria de
comunicação, da qual fazem parte: a assessoria de imprensa, relações
públicas e publicidade e propaganda.
"A integração foi o caminho natural. Ela implica a articulação
permanente de diversas áreas, ferramentas e processos de
comunicação em torno de objetivos comuns, dando coerência interna
aos esforços, estabelecendo sinergia e ligação mais fácil entre os
objetivos da organização e as soluções de comunicação. Ela
pressupõe atuação compartilhada e visão cooperativa, com a
conexão feita a partir do planejamento e de diretrizes e políticas".
(DUARTE, 2011, p. 254)

Dentro da estrutura da assessoria de comunicação, as atividades da
assessoria de imprensa devem ficar a cargo de um jornalista devidamente
habilitado, que deverá desenvolver as seguintes atividades: elaborar releases,
sugestões de pauta e press-kits informando as ações do seu assessorado;
organizar coletivas de imprensa e acompanhar o cliente nas entrevistas; fazer o
acompanhamento (clipagem) de todo o conteúdo sobre o cliente publicado nos
meios de comunicação; organizar o mailing de jornalistas e, como um trabalho
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fruto de ações rotineiras, desenvolver um bom relacionamento com os
jornalistas dos veículos de comunicação.
Já o profissional que integra a equipe de Publicidade e Propaganda será
responsável pela elaboração e divulgação das campanhas publicitárias do
assessorado, sempre de acordo com o objetivo principal a ser alcançado e
levando em conta a missão e os valores da organização.
O outro integrante da assessoria de comunicação, o relações públicas, é
quem vai identificar os públicos da organização e administrar as suas reações
e percepções. A partir dessas constatações, ele vai pensar em estratégias de
comunicação, ficando sempre atento ao surgimento de novos públicos, bem
como às suas críticas e necessidades.
"Hoje, sabemos, os públicos são muito mais exigentes e estão muito
mais atentos. A sociedade está mais articulada e o cidadão mais reivindicativo.
E a área das Relações Públicas tem o papel de fazer a leitura dessa sociedade
tão complexa" (KUNSCH, 2001).
As atividades de assessoria de imprensa e de relações públicas
começaram a ser desenvolvidas em 1906 pelo jornalista americano Ivy Lee,
que estabeleceu um bom trabalho de relacionamento com a imprensa ao
reverter a imagem do seu assessorado, o poderoso Rockefeller, até então
considerado o mais impopular homem de negócios dos Estados Unidos. Nas
décadas de 50 e 60 cresceu nos Estados Unidos a noção da importância e da
influência do profissional de relações públicas. Já no Brasil, essa prática se
acentuou mais após a Segunda Guerra Mundial e a gestão de Juscelino
Kubitschek, período em que diversas multinacionais se instalaram no país.
O atendimento à imprensa na área pública no Brasil ocorre em 18 de
novembro de 1909, quando o então presidente Nilo Peçanha cria a Seção de
Publicações e Biblioteca para Integrar Serviços de Atendimento, Publicações,
Informação e Propaganda. O setor tinha como finalidade distribuir informações
sobre o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e editar o boletim do
órgão.
Já no setor privado, o trabalho da assessoria de imprensa pioneiro
surgiu em janeiro de 1914 com a criação do setor de relações públicas da
empresa canadense The Light and Power Co.Ltda, concessionária da
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iluminação e do transporte coletivo em São Paulo. Também são vistas como
pioneiras neste segmento no Brasil as empresas Esso e a Volkswagen.
Percebendo a importância do trabalho da assessoria de comunicação,
na década de 1930, o governo brasileiro torna política de Estado a
disseminação de informações sobre as atividades públicas usando os meios de
comunicação e vai além disso: começa a interferir na publicação de notícias
dos veículos comerciais. Para melhor ‘organizar’ essa ação, entre 1939 e 1945,
foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que na verdade
tinha como objetivo controlar a imprensa para divulgar apenas informações de
interesse do governo e tornar os meios de comunicação um mecanismo de
propagação das ações estaduais, manipulando assim a opinião pública por
meio da censura e fiscalização.
Durante o período militar, já que os ditadores usavam esse instrumento
como forma de propagandear os seus feitos, a assessoria de comunicação caiu
no gosto das empresas públicas e privadas e dos governos estaduais, que
passaram a adotar essa atividade em suas gestões.
“Na conjuntura política em que vivíamos,
imprensa – designação muito usada na época –
força, pois funcionaria, tão somente, como
transmissor de notícias oficiais, sem qualquer
(SOUZA, 1998, p.16. In: DUARTE, 2011, P.56)

uma assessoria de
não tinha nenhuma
simples elemento
mérito jornalístico”

Nos últimos anos, as assessorias de comunicação têm registrado um
grande crescimento no Brasil em função da evolução das organizações,
expansão dos negócios e fusões de companhias. Proporcionalmente a este
crescimento, é preciso ter também um maior número de profissionais para dar
conta do aumento da demanda e da administração da comunicação nos vários
setores da empresa. É a assessoria de comunicação que também torna público
o trabalho de transparência que as organizações devem ter, fato que vem em
crescimento desde a década de 80, com processo de redemocratização do
país e com o maior nível de consciência dos cidadãos sobre seus direitos e
deveres.
Com o desenvolvimento das assessorias de comunicação para
empresas e o surgimento no Brasil de grandes organizações, na década de
1960, o mercado de produção de jornais e revistas para essas organizações
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crescia e era visto como uma oportunidade para os jornalistas, que até então
só atuavam nas redações. Essa área se profissionalizou com o surgimento, em
1967, da Aberje, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.
“A atividade de assessoria de imprensa pode ser conceituada
como a gestão do relacionamento e dos fluxos de informação entre
fontes de informação e imprensa. Busca, essencialmente, atender às
demandas por informação relacionadas a uma organização ou fonte
em particular. O exercício desta atividade no Brasil é especializado e
realizado, na maior parte das vezes, por profissionais com
experiência ou curso superior em jornalismo" (DUARTE, 2011, p.51)

O trabalho desenvolvido pela assessoria de comunicação é visto de
forma dual, já que contribui para tornar públicas as atividades das empresas,
mas também é acusada de corromper os veículos de comunicação, quando
esses publicam releases inteiros das organizações, passando a imagem de
quem essas entidades apenas desenvolvem boas ações. Parte dessa relação
de publicação de releases está explicada na crise financeira dos veículos de
comunicação, que trabalham cada vez mais com um número reduzido de
jornalistas. Portanto, para preencher suas páginas diárias de jornais, acabam
por publicar materiais na íntegra que chegam através das assessorias.
Além de disso, esse fato é agravado porque, no Brasil, é permitido que
o mesmo jornalista trabalhe em uma assessoria de comunicação e, ao mesmo
tempo, exerça sua atividade num jornal, tendo assim imensa facilidade de
publicar no meio de comunicação o seu trabalho que desenvolve na
assessoria. Essa prática comum no Brasil é condenada em outros lugares,
como na Europa em que o profissional só pode atuar em um dos locais, nunca
em veículo e assessoria simultaneamente.
A atividade dos assessores de comunicação é alvo constante de
discussões a respeito de até que ponto seria considerada jornalismo ou não. A
questão consiste no fato de que o jornalista, tradicionalmente visto como
aquele que trabalha no veículo de comunicação, questiona e divulga
informações boas e ruins sobre um mesmo fato. Já o assessor de comunicação
não pode deixar essa prática tão explícita, já que ele é pago por um cliente
para divulgar as suas boas ações, cuidar da sua imagem e prestar esclarecidos
sempre que seu assessorado estiver envolvido num problema, ou seja, uma
espécie de advogado. Essa diferença no trabalho do jornalista de veículo para
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o mesmo profissional de assessoria de comunicação é criticada por muitas
pessoas.
“No dia em que um assessor de imprensa for capaz de
distribuir notícias contra seus clientes, estará fazendo jornalismo – e
deixará de ser assessor de imprensa. O que ele faz tem mais a ver
com relações públicas e propaganda do que com jornalismo”
(NOBLAT, 2003, In: Duarte, 2011, p.66)

Outra questão que envolve o ramo da assessoria de comunicação é a
necessidade que as empresas têm de adotá-las ou não. Nem todas as
organizações precisam da assessoria e, caso venham a necessitar, o porte
delas varia a depender da estrutura da organização e dos reais objetivos que
pretende alcançar. Na tentativa de economizar, muitos empresários atuam de
forma amadora e acabam por contratar serviços de baixa qualidade, que, no
final das contas, resultará em prejuízo financeiro para a empresa e acaba
piorando uma situação que precisava ser revertida.
A comunicação deve ser vista, portanto, não como um gasto ou como
uma última opção de investimento, mas como uma aliada que precisa estar
presente constantemente na vida de uma organização e que é capaz de
transformar prejuízos em lucros.
A pouca importância dada por algumas organizações para o setor da
comunicação fica evidente também quando, nestas empresas, a assessoria
não está ligada diretamente às hierarquias mais altas, como diretoria e
presidência. Em muitas delas, o setor de recursos humanos é que administra a
assessoria. A necessidade dessa relação com o alto comando das empresas
existe, pois o setor de comunicação precisa de repostas rápidas e convincentes
para compartilhar com a imprensa, que tem uma rotina sempre acelerada e é
ansiosa pelo retorno das informações.
Para cuidar da imagem do assessorado perante a mídia, responder às
inúmeras solicitações da imprensa, divulgar as ações do cliente, lidar com o
público interno, entre outras atribuições, a assessoria de comunicação precisa
estar muito bem estruturada e desenvolver atividades consideradas cruciais,
como: fazer a leitura diária dos jornais, sites e outras publicações para tomar
conhecimento do que está sendo falado a respeito do assessorado; criar
mecanismos de comunicação, de acordo com a proposta do cliente (produção
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de releases; boletins diários; house organs, intranet, presença nas redes
sociais); organizar entrevistas coletivas; cobrir eventos do assessorado.
Além dessas atividades, que devem ser realizadas com uma maior
frequência, existem aquelas que também devem ser colocadas em práticas,
mas num intervalo maior de tempo, como a organização de encontros de
relacionamento dos dirigentes da organização com a imprensa e a capacitação
dos porta-vozes, atividade fundamental para garantir que, durante a exposição
do entrevistado na mídia, as ideias sejam transmitidas com clareza e
objetividade e, além disso, deixa o dirigente da organização treinado para lidar
com perguntas mais delicadas que, numa resposta inadequada, pode vir a
prejudicar a organização.
Muitas dessas atividades, se consideradas isoladas, são apenas
trabalhos técnicos, que, no passado, eram exercidos sem um pensamento
estratégico. Essa ideia já não é o que predomina hoje em dia nas grandes
corporações, que enxergam a assessoria de comunicação como um setor
prioritário, inclusive de investimentos, e elaboram suas ações integradas com
diversas outras áreas, como relações públicas e institucionais.
“A assessoria de imprensa deixou de ser uma ferramenta
isolada, tática, e passou a ser uma ferramenta poderosa, estratégica,
de Comunicação Corporativa, integrando-se aos esforços gerais e
planejados de Comunicação das organizações.” (RIBEIRO e
LORENZETTI, 2011, p.236

3.3. Gerenciamento de crise

Um dos primeiros exemplos que se tem conhecimento de crise nos
negócios e que precisou do auxílio da Comunicação foi registrado na Holanda
em 1637, quando empresas faliram por causa da especulação no mercado de
bulbos

de

tulipas. Entretanto,

os estudos mais

aprofundados

sobre

gerenciamento de crise só começaram na década de 1970, nos Estados
Unidos. No Brasil, a necessidade de se preparar para as crises surge desde
1960, quando começou o processo de valorização dos direito humanos,
aumentou a noção de cidadania, e, a partir da década de 1980, no processo de
redemocratização do país. Influenciaram também a criação da Lei de Defesa
do Consumidor, a rigidez da legislação ambiental e o desenvolvimento do
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conceito de responsabilidade social. Esses marcos contribuíram para que a
população exercitasse e tivesse mais consciência dos seus direitos e deveres,
atingindo diretamente as empresas que não mais poderiam agir de forma
deliberada, sob o risco de suas ações errôneas serem descobertas e julgadas
pela sociedade, caindo assim numa profunda crise.
Neste campo de estudo, já existe a premissa de que as crises, em geral,
têm um padrão, e, portanto, é possível fazer planejamento para atuar durante o
surgimento dos problemas e ter ideia de quais são seus possíveis
desdobramentos. É importante lembrar que, se existem problemas que se
repetem, eles podem (e devem) ser prevenidos, e esse trabalho começa antes
da crise eclodir, ou seja, quando o clima da organização ainda está calmo.
O momento de crise é para reagir e não para planejar. A prevenção e o
mapeamento das dificuldades precisam começar quando os ânimos dos
funcionários ainda não estão exaltados, quando a rotina ainda não foi quebrada
pelo problema que está por surgir. Aliado ao trabalho preventivo, deve-se ter
agilidade nas tomadas de decisões. Esse dinamismo já está preconizado no
conceito da própria palavra "crise", que vem do verbo grego krisis, significa
decisão. E é justamente o fato de decidir, os critérios adotados e a sua
agilidade que vão determinar o resultado final de como uma organização sairá
de uma crise.
"Crise não é um momento que se advinha no futuro. Mesmo
em um modelo tradicional, antigo, taylorista de organização
empresarial. Crises podem ser identificadas, mapeadas e prevenidas.
Quando não, pegam a alta administração desprevenida e provoca
devastações de diferentes espécies e grandezas, da reputação à
econômico-financeira" (NASSAR, 2008, p.8. In: VIANA E OUTROS,
2008)

A crise dá sinais o tempo todo, mas, muitas vezes, ela começa de forma
silenciosa e a empresa demora de perceber que o problema já se instalou.
"Noventa por cento das causas que vão detonar crises
empresariais no futuro existem agora dentro das organizações. Ou
estão em processo de gestação, ou já estão prontas e acabadas (...)
Os outros dez por cento das causas de futuras crises ainda não
existem hoje. Serão de outras origens, umas se formão mesmo
dentro de casa; outras, fora. Inclusive as de autoria do Sobrenatual
de Almeida" (NEVES, 2002, p.55)
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Segundo o Institute for Crisis Management (ICM), em média, 70% das
crises no mundo corporativo começam pequenas e levam dias, até meses,
para aumentarem de proporção e chamarem a atenção da sociedade. Ainda de
acordo com o ICM, alguém de dentro da corporação já tinha conhecimento da
existência do problema antes dele se tornar público nos veículos de
comunicação.
Algumas organizações, por se julgarem sólidas e de grande porte,
acham que estão imunes a crises. Esse pensamento é perigoso e equivocado
porque as crises atingem qualquer organização, seja ela moderna, conceituada
ou não. A diferença será na forma como lidar com o problema e a eficácia em
sua resolução.
Entre os prejuízos causados pelas crises está a destruição dos maiores
patrimônios que uma empresa pode ter: a imagem, a reputação e a confiança.
Portanto, a comunicação em tempos de crise deve trabalhar também para
preservar os valores da companhia, dentre os quais a imagem, produtos e
serviços.
"O valor das grandes empresas radica cada vez menos em
seus bens físicos (fábricas, equipamentos, edifícios, etc), enquanto
que seus ativos intangíveis (conhecimento e experiência de seus
empregados, imagem pública da empresa, posicionamento de seus
produtos, etc) exercem cada vez mais importância em sua cotização
nos mercados de valores de todo o mundo"(ORDUÑA, 2004, p.1)

Hoje em dia, as organizações estão expostas a diversos tipos de crises,
como por exemplo: acusações de corrupção, agressões ao meio ambiente,
acidentes em fábricas, exploração de mão de obra, entre outros problemas que
podem vir a afetar a reputação e a imagem da organização.
Qualquer fato negativo de uma empresa que venha a torna-se público
pode gerar uma crise, não precisa ser algo de grandes proporções, já que o
volume do problema aumenta a partir da forma como ele é conduzido.
"As crises, quando migram para a mídia, por menores que sejam, têm o
poder de incomodar organizações e governos. Eles não sabem lidar bem com
a imprensa nesses momentos e ficam extremamente vulneráveis e lentos para
tomar decisões" (FORNI, p.398. In: Duarte, 2011)
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A consultora americana Robin Cohn diz que "organizações preparadas
para uma crise se recuperam duas ou três vezes mais rápido, com significativa
redução de custos financeiros e humanos, se comparadas com empresas sem
nenhum grau de preparo".
Quanto mais ágil a empresa sair de uma crise, menor vai ser o seu
tempo de exposição na mídia com matérias negativas. As crises às vezes
demoram tanto que os jornalistas dos veículos de comunicação nem possuem
mais novos dados para revelar e acabam por reescrever uma matéria já
publicada com uma nova roupagem, fazendo o que chamamos de "requentar"
a matéria.
"Uma crise ou um escândalo são como uma partida de futebol:
todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. O
árbitro, nesse caso o jornalista, tem o condão de promover tantas
prorrogações quantas julgar necessárias. Basta ter munição para
isso, o que muitas assessorias classificam como matérias
requentadas" (BARBEIRO, 2010. p.66)

As crises também são o alimento da mídia, que estimula a permanência
do problema. Os jornais, revistas, sites e rádios estão de plantão à espera de
um grande escândalo. Sobre este fato, João José Forni diz que "há uma
tendência, sobretudo nos meios audiovisuais, para que a informação dê lugar à
mídia espetáculo. A crise, de qualquer dimensão, cai como uma luva nessa
pauta" (FORNI, p.393. In: DUARTE, 2011)
Muito acostumadas a enxergar apenas o que há de pior numa crise, as
empresas devem perceber que essas situações desagradáveis também
proporcionam oportunidades. São elas: ensinamentos de como agir nas
próximas vezes, a elucidação dos pontos fracos, o esclarecimento dos
trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos de forma equivocada, entre
outras. Essa dualidade já está prevista na China, onde a palavra crise é
formada pela junção de dois ideogramas que, separadamente, significam
"perigo" e "oportunidade".
Diante de tantos afazeres nesta situação delicada, o que se destaca no
trabalho do gestor de uma crise não o fato dele 'apagar o fogo', mas o que ele
desenvolveu anteriormente e a capacidade que teve de evitar o máximo
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possível de exposição negativa da organização e os esforços envidados para
diminuir os prejuízos incalculáveis.
É preciso deixar claro que a comunicação é apenas um setor que deve
entrar em ação durante uma crise e, que, junto com ele, outras áreas, como a
jurídica, também devem atuar. Portanto, o trabalho em conjunto é de
fundamental importância para administração de uma crise.

4. ESTRUTURA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA BAHIA

A Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia foi criada pela
Lei nº 12.212, de 4 de maio de 2011, com o objetivo de propor, coordenar e
executar a Política de Comunicação Social do Governo, e promover a
radiodifusão pública.
Entre as atividades de responsabilidade da Secom estão: supervisionar
as atividades de comunicação social da administração direta e indireta do
Estado; divulgar os projetos e políticas de governo propostos pelo Poder
Executivo Estadual nas principais áreas de interesse da sociedade; monitorar e
integrar as atividades do Governo nas áreas de rádio, televisão, jornalismo,
propaganda, redação, fotografia, internet, sinopse e relações sociais.
Compete à Secom também: orientar a edição do Diário Oficial do
Estado; analisar, aprovar e controlar as atividades de pesquisa, planejamento e
comercialização da mídia; e coordenar a execução de eventos realizados pela
Secretaria de Comunicação Social e eventos institucionais demandados pelo
Governador do Estado.
As atividades da Secom estão sob a responsabilidade maior do
secretário de Comunicação, Robinson Almeida, que administra todos os outros
setores: assessoria de imprensa do governador, coordenação de comunicação
integrada e a coordenação de jornalismo. Constam ainda sob responsabilidade
da Secom, o Conselho Estadual de Comunicação Social e o Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia. A área administrativa da secretaria é
coordenada pela diretoria geral, que tem em sua estrutura a coordenação de
modernização, a diretoria administrativa, diretoria de finanças e diretoria de
orçamento público.
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5. GERENCIANDO UMA CRISE: SECOM E GREVE DA PM

Apesar das diversas observações feitas por especialistas da área de
crise, não há uma prescrição exata e um caminho completamente seguro a
seguir durante a administração de uma crise, isso porque cada situação tem as
suas peculiaridades bem específicas da área em que acontece. O que existem,
e que devem ser levadas em conta, são algumas orientações que merecem ser
analisadas para que se possa avaliar a possibilidade de uso. Essas dicas
dadas por profissionais renomados devem ser vistas com credibilidade, pois
eles, na maioria das vezes, vivenciaram situações diversas e já possuem uma
vasta experiência na área, tendo portanto uma maior noção das ações que
devem ser tomadas e quais delas são mais adequadas.
A crise que envolveu a Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia
(Secom) teve início na noite de 31 de janeiro de 2012, quando os policiais
militares decretaram greve sob alegação de melhores condições salariais. Até
o dia 11 de fevereiro, o que se viu foram constantes atos de vandalismo em
todo o estado, aumento do número de homicídios, motim de policiais no prédio
da Assembleia Legislativa da Bahia e a presença da Força Nacional de
Segurança nas ruas de cidades baianas. Diante deste cenário nada favorável,
a Secom começou a atuar exercendo a sua função principal, a de assessorar o
Governo da Bahia.

Exército cerca prédio da Assembleia ocupado pelos grevistas (Alberto Coutinho/Secom)
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No dia em que a greve teve início, o governador Jaques Wagner estava
em Cuba, em viagem oficial com a comitiva da presidente Dilma Rousseff.
Quando retornou, no dia 2 de fevereiro, circularam informações na imprensa de
que o comando da PM não havia informado ao governador, antes da viagem,
da eminência de uma greve na corporação. Entramos em contato com o
comandante geral da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro, para que ele
explicasse essa informação, mas, por meio de sua assessoria, ele disse que
"não tinha interesse em responder as nossas perguntas".
Uma crise, por pior que seja, nunca aparece repentinamente, ela sempre
dá sinais de que está por vir e, nesse momento, é quando deve-se entrar em
ação justamente para evitar a sua propagação. Por não ter se manifestado, não
há como confirmar os motivos que levaram o coronel Castro a não informar o
governador, mas é possível que ele já tinha ciência de que algo não ia bem
dentro da sua corporação.
Especialistas da área já ensinam que os primeiros sinais da crise são
silenciosos, mas podem ser perceptíveis por pessoas de dentro do local onde
ela está por eclodir.
"Quase sempre, alguém dentro da organização sabia que
alguma coisa não estava bem muito antes que o problema atingisse a
opinião pública via internet, televisão, jornais, rádios e outros meios,
mesmo não sendo em uma área de risco percebido (José Eduardo
Preste Alves, p.97 revista Organicom)"

5.1. Instalação de comitê de crise
Um dos pontos cruciais e mais imediatos para gerenciar uma crise é a
instalação de um comitê com a participação de pessoas chaves na solução do
problema. Esse grupo deve fazer reuniões permanentes para assumir o
controle da situação, agrupar o máximo de formação possíveis, alinhar o
discurso entre os membros da organização para que a imprensa seja
informada igualitariamente, e definir as estratégias de divulgação dos dados e
de abordagem dos jornalistas. Lembrando que esse é o momento de colocar o
plano de gerenciamento de crise em prática, pois a hora da crise é a hora de
agir e o planejamento que direciona essas ações já deve ter sido feito em
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momentos anteriores, de calmaria. Ou seja, a organização precisa trabalhar
com a prevenção.
"Se houver planejamento e vontade "política", a empresa pode
administrar 85% das possibilidades de crises empresarias.
"Administrar" significa desde matar a pau o problema até minimizar os
estragos que eles possam produzir se forem detonados". (Roberto de
Castro Neves, 2002, p.56)"

No Governo da Bahia, a instalação de uma comitê para atuar em
momentos de crise ocorreu em 2007, no primeiro ano do governo Jaques
Wagner, motivado por problemas enfrentados nesse período. Neste ano,
profissionais da área da Educação ficaram em greve por três meses e todos
os problemas envolvendo o governo eram contornados com ações pontuais.
Em 2007 então, o governador entendeu a importância da comunicação como
parte integrante das ações do Estado e definiu pela criação do Comitê
Permanente de Gerenciamento de Crise com a participação de membros
fixos integrantes das secretarias de Comunicação, Relações Institucionais e
Administração, além dos responsáveis por outras secretarias (a depender da
área onde foi diagnosticada a crise). Esses gestores da crise devem ter
como função essencial fazer com que o Governo tenha uma exposição
negativa menor possível, sem muitos desgastes e sequelas.
Já em 2009, foi montado o Núcleo de Comunicação em Segurança
Pública, com a participação de membros das polícias Civil, Militar,
Departamento de Polícia Técnica e Secretaria de Comunicação. Desde
então, as reuniões são realizadas, pelo menos, uma vez por mês.
Assim como indicam os especialistas da área de crise, a instalação do
comitê de crise já havia sido feito e, em 2012, durante a greve da Polícia
Militar, o grupo criado para tratar dessa situação especificamente fazia
reuniões todos os dias no início da manhã e à noite. Pela manhã a idéia era
avaliar como o dia começou e, à noite, fazer um balanço da repercussão do dia
e planejar entrevistas para o dia seguinte.
Nestas reuniões foi elaborado, sob comando da Secretaria de
Comunicação do Estado, o plano de gestão de crise. De acordo com a Secom,
o objetivo deste plano era reforçar o posicionamento institucional do
governador, com ênfase na mensagem de defesa do Estado de Direito e do
respeito à democracia e à cidadania.
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Além dos profissionais da Secom, o plano era colocado em prática com
o apoio de uma assessoria de comunicação contratada para dar suporte a nível
nacional, principalmente no eixo Rio, São Paulo e Brasília. Muitos boatos
gerados na mídia local contribuíram para ampliar a situação a nível nacional e
o trabalho desta empresa foi também o de conter o efeito da boataria.
O plano executado em parceira com essa empresa definiu a execução
das seguintes ações: elaboração de três boletins diários para a imprensa com o
balanço da situação e o posicionamento do Governo do Estado; às 8h era
publicado o primeiro boletim com o balanço da madrugada, às 12h, o balanço
da manhã e, às 17h, as informações desenvolvidas no período da tarde. Este
material era veiculado no site da Secom e enviado para sites e telejornais
locais e nacionais, além das agências de notícias.
O plano previa ainda: reunião diária, por volta das 17h, com a
participação dos integrantes do comitê de crise e editores da imprensa do Rio,
São Paulo e Brasília; análise da cobertura diária da imprensa, a partir de um
clipping feito até as 9h de cada dia pela empresa contratada. Este material era
compartilhado com o primeiro escalão do governo, que fazia uma avaliação do
espaço dedicado à cobertura e do posicionamento dos principais jornais e
colunistas. Por fim, o plano estabeleceu a abertura de um canal de
comunicação direto entre o governador e os responsáveis pelos principais
meios de comunicação do país.
Essas ações, desenvolvidas com agilidade, eram de fundamental
importância para abastecer a imprensa local, nacional e internacional de
informações a tempo hábil do dead line de cada veículo de comunicação. Um
dos pré requisitos fundamentais deste momento é trabalhar com rapidez e
precisão de informação para que a organização não perca a oportunidade de
divulgar na imprensa as suas informações sobre o que está sendo feito para
contornar a crise.
"Rapidez e coragem podem fazer toda a diferença no meio de uma
crise. Tem horas que o medo é um péssimo conselheiro. Prudência
em excesso paralisa. Da mesma forma que uma imprudência pode
ser fatal." (Nizan Guanaes, p.6 in Mario Rosa)
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Além da agilidade, outro critério fundamental que deve ser obedecido é a
questão da honestidade no trato com as informações disponibilizadas para
imprensa e o público em geral. Mentir nesses casos é inaceitável e
considerado um erro grave e primário. Mário Rosa, um dos especialistas em
gestão de crise diz que "não se pode mentir em hipótese alguma em meio a
crises de imagem. (...) Na esfera pública falar a verdade é uma obrigação para
qualquer organização ou liderança" (ROSA, 2007, pg.108).
Durante a crise, não há espaços para tentar minimizar os fatos
negativos, é preciso reconhecer que eles existem e que todos os esforços
estão sendo feitos na busca pela solução do problema. Por isso, todo o
processo de condução da crise deve ser feito de forma transparente porque é
ele que vai determinar o êxito da missão. Entretanto, apesar do que
preconizam os ensinamentos de administração de crise, na noite do dia 31 de
janeiro, quando a greve foi deflagrada, o comando da Polícia Militar disse que
não reconhecia o movimento grevista. Além disso, neste meio dia, o secretário
da Segurança Pública disse que preferia não dar entrevista e que não ia se
reunir com os manifestantes.

5.2. Importância do porta-voz

A transparência, tão importante neste processo, deve estar presente
também no discurso dos porta-vozes escolhidos para representar a
organização durante a crise. São eles quem vão expor as propostas da
organização, esclarecer dúvidas da imprensa e, portanto, essa escolha precisa
ser bem criteriosa. É importante que seja feito um investimento no porta-voz
para que ele passe por treinamentos para lidar com a imprensa e os mais
variados tipos de perguntas que possam surgir.
O ideal é que o porta-voz discuta com a equipe de comunicação as
melhores respostas a serem dadas e simule possíveis perguntas que possam
surgir, para que não seja pego de surpresa. O porta-voz precisa passar
credibilidade, não pode mentir, deve fornecer repostas concisas, não perder o
equilíbrio diante de um questionamento mais crítico e ter conhecimento de
todas as informações a cerca do fato para saber responder com firmeza os
questionamentos feitos pela imprensa.
30

No caso da crise com a greve da Polícia Militar na Bahia, ao contrário do
que indicam os profissionais, mais de um porta-voz foi utilizado.
"Mais do que nunca, numa crise, uma "só voz" é fundamental. Nada
de gente batendo cabeça ou disputando as câmeras. (...) Nas crises,
se não houver uma perfeita coordenação, a tendência é criar mais
confusão" (Roberto de Castro Neves, 2002, p.185)"

A justificativa da Secom para o uso de vários porta-vozes foi que a
demanda da imprensa era muito grande e não tinha como ter apenas um
representante do governo para atender a todos. De acordo com o perfil de cada
veículo de comunicação, era selecionado o porta-voz, que alternava entre o
secretários Maurício Barbosa (de Segurança), Robinson Almeida (de
Comunicação), Rui Costa (da Casa Civil). Havia ainda representantes da
Polícia Militar, coronel Alfredo Castro (comandante geral); e os coronéis Gilson
Santiago e Humberto Sturaro.
Apesar da existência de mais de um porta-voz ter sido considerada
positiva pela Secom e que o discurso entre eles era afinado durante reuniões
diárias, a própria Secretaria de Comunicação diz que alguns deles precisam
ser melhor capacitados, pois ainda não tinham passado por treinamentos. A
Secom ressalta ainda que, todo início de ano, o governo promove um media
training para seus porta-vozes e que, atendendo a uma solicitação da própria
Secretaria, o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia vai
voltar a ter disciplinas da área de Comunicação.

5.3. Relacionamento com a imprensa

Outro ponto muito importante no gerenciamento de crises é a forma
como a organização se relaciona com a imprensa. Normalmente, esse é um
ponto onde a empresa gasta uma grande quantidade de energia e pode ser
foco de constantes desgastes. Às vezes, dispende-se até mais tempo nesse
processo de contato com a mídia do que na resolução da crise propriamente.
É necessário ter um constante contato com os profissionais da imprensa,
e não procurá-los apenas quando precisa fazer algum pedido. As organizações
devem trabalhar essa relação visando um longo prazo e sabendo que sempre
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poderão ter que acioná-los para comunicar algo ao público. O cultivo dessa
relação passa pelo atendido aos pedidos dos jornalistas quando eles
precisarem e, mais que isso, atendimento em tempo hábil para o fechamento
de suas matérias e com informações sempre verídicas e precisas. A imprensa
deve ser vista como aliada e parceira na divulgação de conteúdo, não como um
ser estranho que só tem objetivo de divulgar fatos negativos.
Quando a situação está bastante crítica, a crise insiste em continuar e,
além disso, a publicação de conteúdos na mídia não está sendo favorável,
recomenda-se fazer o uso de divulgação de informação paga no meio de
comunicação, deixando claro que trata-se de um conteúdo pago.
"No relacionamento com a mídia, se a crise for regional, vale investir
em matérias pagas nos jornais, rádios e televisão para reforçar o
posicionamento da empresa. Esse recurso deve ser bem avaliado em
crises nacionais, dados aos custos elevados, mas jamais descartado"
(Viana e outros, 2008, p.94).

Essa ação foi adotada pela Secretaria de Comunicação para prestar
esclarecimentos à opinião pública e divulgar na televisão e jornais impressos,
sem precisar passar pelo filtro dos repórteres, as propostas salariais que eram
feitas aos policiais grevistas.

5.4. Discurso do governador em rede de TV e rádio

O Governo também se fez presente na televisão e nas rádios através do
discurso do governador Jaques Wagner, três dias após o início da greve. O
pronunciamento não foi pago, pois o Governo Estadual solicitou ao Ministério
das Comunicações a autorização para divulgação da mensagem. Em seu
pronunciamento, Wagner disse que todos os esforços estavam sendo feitos
para manter a segurança da população e que o Estado permanece atento
monitorando a situação. Como parte das ações para a manutenção da
segurança, Wagner cita a chegada à Bahia da Força Nacional de Segurança e
das Forças Armadas e condena os atos de vandalismo e violência ocorridos
em todo o estado, ação atribuída por ele a um grupo de policiais grevistas. O
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governador destaca ainda em sua mensagem que o Estado sempre esteve
aberto à negociação e conclama os policiais para retornarem ao trabalho,
encerrando o movimento considerado ilegal pela Justiça (ver anexo 12.5).

Pronunciamento do governador na televisão no dia 3 de fevereiro (Reprodução Youtube)

Para a Secretaria da Comunicação o pronunciamento do governador em
rede estadual de rádio e televisão foi importante porque acalmou os ânimos da
população, passando a mensagem de que tinha um chefe monitorando todos
os desdobramentos da greve. A Secom entendeu que o discurso era um meio
do governador prestar contas à população e mostrar o que estava sendo feito
para solucionar o problema. Foi ainda uma forma de combater os diversos
boatos que vinham sendo espalhados, causando pânico na sociedade.
Antes deste pronunciamento, realizado no dia 3 de fevereiro, a imprensa
ainda não havia tido contato pessoal com o governador. Até então, a Secom
providenciava entrevistas via telefone e emails, a medida que as demandas
fossem surgindo. O primeiro contato direto com o governador foi um dia após o
pronunciamento, na coletiva de imprensa realizada na Base Aérea de Salvador.
A imprensa também teve amplo acesso para a cobertura da greve nos
arredores do prédio da Assembléia Legislativa, onde os policiais estavam
amotinados.
A medida que a crise foi ganhando uma dimensão maior e repórteres de
veículos nacionais e internacionais chegavam a Salvador para cobrir a greve, a
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assessoria de imprensa do governador, parte integrante da Secom, detectou
que seria necessário convocá-los para uma conversa presencial com o
governador, que entendeu a proposta e aceitou a conversa com profissionais
de revistas, sites, blogs e TVs. Antes desse encontro, o governador conversou
com exclusividade no dia 6 de fevereiro com o Bom Dia Brasil e o Jornal
Nacional.

Governador recebe imprensa em seu gabinete (Manu Dias/Secom)

Ainda como parte das ações adotadas pela assessoria do governador
durante a greve, era organizada diariamente uma relação da demandas dos
veículos de comunicação locais, nacionais e internacionais, como a BBC de
Londres, Al Jazeera e RTP (Rádio e Televisão de Portugal).
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5.5. Presença nas redes sociais

Com evolução dos meios de comunicação e toda a estrutura disponível
para divulgação de informações, não se admite mais que, hoje em dia, um
plano de comunicação de crise não englobe a ação nas redes sociais.
Ferramentas como Twitter e Facebook, por exemplo, ajudam a disseminar a
informação, estabelecer um diálogo mais próximo como a imprensa e com o
cidadão, funcionam como meios de busca de dados para avaliar a extensão da
crise e, portanto, devem ser traçadas estratégias de uso desses meios.
As redes sociais podem ser usadas ainda para rebater informações
equivocadas divulgadas por terceiros e para conter os boatos, muito comuns
em situação de crise.
"Boatos que circulam fora da organização são muito mais difíceis de
controlar. A internet hoje é um grande salão de manicuras com
enorme poder de fogo. A fofoca come solta e se desloca no espaço
velozmente." (Roberto de Castro Neves, 2002, p.221)"

A presença da organização na internet deve ser feita também através do
monitoramento dos blogs. Algumas pessoas ainda não acreditam no potencial
que esses veículos têm de disseminar conteúdo, mas a realidade é que os
blogs possuem uma grande capacidade de comunicação. Basta a publicação
de uma informação neles para outros sites maiores tomarem conhecimento e
assim reverberarem ainda mais todo o conteúdo. Os blogs precisam então ser
acompanhados pelas organizações e serem abastecidos de informações
rápidas e sinceras.
"As empresas ainda discutem se vale ou não a pena participar da
mídia social. Elas se esquecem de que já estão lá pela ação de um
ou mais dos seus stakeholders, quer queiram quer não. Essa
discussão pertence ao passado. O presente é saber como se
comunicar nesse novo ambiente que se renova com uma velocidade
nunca vista e a cada dia oferece novas ferramentas para que o
cidadão possa se comunicar e se interconectar com a sociedade e o
mundo. (BARBEIRO, 2012, p.31)

A Secretaria de Comunicação também esteve presente nas redes
sociais. Utilizou o Orkut, Twitter, Facebook e Flickr para divulgar informações e
acompanhar as atualizações que eram feitas nas redes sociais pelos grevistas.
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Também através do Facebook, o líder do movimento Marco Prisco, organizava
as ações diárias e disseminava as informações com os seus companheiros
grevistas (ver anexo 12.4).
Apesar de presente, o trabalho da Secom neste meio ficou restrito a
replicar o que era publicado no site da Secretaria, tendo dado poucas
respostas imediatas ao público. Como ponto positivo, pode-se destacar a
transmissão em tempo real, via Twitter, da coletiva de imprensa da Secretaria
de Segurança para anunciar a chegada da Força Nacional de Segurança à
Bahia. O resultado dessa ação foi imediato: em menos de cinco minutos, foram
63 retuítes e diversos comentários da população. O perfil da Secom no Twitter
chegou a ser, naquele dia, um dos mais comentados a nível nacional.
A Secretaria reconhece que a interação com os internautas via redes
sociais foi bastante tímida, passível de melhorias, e que, por isso, vai fortalecer
esse setor, criando um núcleo de atuação em mídias sociais.

5.6. Ação com publicidades

O setor de publicidade também precisa de uma atenção especial durante
o gerenciamento de crise. Especialistas recomendam retirar todas as
campanhas publicitárias do ar que estejam previstas para os dias seguintes à
crise e suspender aquelas que estão no ar. Isso para evitar uma revolta da
população que pode interpretar que em momentos críticos a organização está
gastando tempo e dinheiro visando apenas a publicidade da empresa, quando,
aos olhos do povo, deveria direcionar esses recursos e outras energias para
solução do problema. No caso da Secretaria de Comunicação do Governo da
Bahia, durante a greve da PM, todas as publicidades que já estavam sendo
veiculadas nos meios de comunicação permaneceram no ar. Já as novas
campanhas que estavam previstas foram adiadas até que a crise com os
policiais fosse solucionada.
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6. CUIDADOS COM A IMAGEM E REPUTAÇÃO

Todas essas atividades que devem ser desenvolvidas visando a solução
da crise precisam de extrema dedicação e comprometimento, haja vista que
uma crise mal solucionada pode prejudicar o maior bem que uma organização
pode ter: a sua imagem e reputação, que são construídas em um trabalho a
longo prazo e, portanto, devem ser resguardadas durante uma crise para que
não se dissolvam em um curto espaço de tempo.
"Numa crise, se a empresa tiver que perder muito, que esse "muito"
seja tudo - dinheiro, tempo, paciência, saúde - menos a reputação.
Que seja "dinheiro", por exemplo. "Dinheiro" se recupera de outras
formas e mais rápido. "Reputação", pra ser recuperada - quando
possível - leva tempo. E não há dinheiro que a recompre. A
"reputação" é a única alavanca que uma empresa tem após uma crise
para trazê-la de volta ao mundo dos bons" (Roberto de Castro Neves,
2002, p.23)"

Depois que a situação já estiver normalizada e a crise for solucionada, é
fundamental que a organização faça uma pesquisa para saber junto ao seu
público alvo o nível de desgaste da imagem da empresa. A partir daí começa
um novo planejamento para recuperar ativos tangíveis e intangíveis que
porventura tenham sido perdidos. Esse é o momento também de rever crenças,
valores e qualquer outro conceito que tenha colaborado para o surgimento da
crise ou que foi desenvolvido de forma equivocada no processo de solução.

7. PESQUISA DO PÓS GREVE

O Governo da Bahia fez uma pesquisa pós crise da PM para saber como
a

população

de

Salvador

avaliou

o

movimento

grevista

e

seus

desdobramentos. Foram apontados como principais responsáveis pela greve
tanto o Governo, quanto os líderes grevistas. Mais de 70% das pessoas
aprovaram as ações tomadas pelo governo no decorrer da greve, como o cerco
do Exército à Assembleia Legislativa, o pedido de envio das tropas de
segurança federais e a divulgação das escutas telefônicas que revelavam
ações criminosas orquestradas pelos grevistas. Foi registrada ainda uma
grande sensação de insegurança dos moradores de Salvador e que a maioria
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tinha informações sobre a greve, a partir de notícias em rádio, televisão,
internet e através de conversas com outras pessoas.

8.COBERTURA DOS JORNAIS A TARDE, CORREIO E TRIBUNA DA BAHIA

O processo de análise da gestão de crise engloba também a forma
como o objeto em questão (a atuação da Secom durante a greve da PM)
repercutiu nos veículos de comunicação. Assim, tem-se uma ideia da
proporção do acontecimento e é possível conhecer mais detalhadamente como
a imprensa tratou o assunto. Para isso, vamos analisar a cobertura feita pelos
jornais locais A Tarde, Correio e Tribuna da Bahia, durante todo o período da
greve. Vale lembrar que, por serem jornais diários e escritos veiculando sempre
notícias do dia anterior, apesar da greve ter começado no dia 31 de janeiro de
noite, a análise aqui tem início no jornal do dia 1 de fevereiro. Da mesma
forma, o fim da greve em 11 de fevereiro, será retratado na edição de 12 de
fevereiro.
Em 1º de fevereiro, a cobertura foi bastante tímida, tanto pelo fato da
greve ter sido deflagrada de noite, quando a maioria dos jornais já estão em
processo de fechamento, quanto pelo anúncio do movimento grevista ter sido
feito apenas por uma associação integrante da Polícia Militar. Não tinha
portanto um peso suficiente para manchetes, já que o início da mobilização
atingia uma pequena parte da corporação.
O A Tarde deste dia deu a notícia através de uma chamada na parte
inferior da capa, sem destaque algum, com o título "Movimento só conta com
uma associação". Dentro do jornal tinha apenas uma matéria pequena com
sete curtos parágrafos e uma foto. A Tribuna da Bahia seguiu a mesma linha
publicando uma pequena matéria com foto e a capa trazia uma informação em
uma chamada do lado esquerdo com uma foto na parte superior. O que
surpreende agora é a edição do jornal Correio de 1º de fevereiro, que
simplesmente ignorou o início do movimento grevista e não publicou
absolutamente nenhuma informação na sua capa. O registro estava apenas
interno com uma foto e nota pequena cujo título era "Associação de policiais
anuncia greve e tumultua o trânsito" (ver anexo 12.1).
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A maioria das manchetes abordando o assunto foi publicada no jornal A
Tarde, que agiu desta forma entre os dias 2 de fevereiro até o dia 11. A greve
só não foi manchete neste jornal nos dias 1º e 12 de fevereiro. Já o Correio, só
começou a dar mais espaço para o assunto a partir da edição de 3 de
fevereiro, quando, até o final da greve, deu manchete. Ainda sem acreditar no
potencial no movimento grevista, no dia 2 de fevereiro, o Correio deu pouco
espaço em sua edição. A capa trouxe a manchete e foto sobre um jogo do
Bahia, enquanto a ação dos PMs era retratada em uma chamada na parte
inferior da capa e o jornal publicou apenas uma matéria cujo título foi "Greve da
PM: só barulho." A Tribuna da Bahia seguiu a mesma tendência do Correio e
só deu manchete sobre o assunto a partir do dia 3, quando publicou "Nem
bandidos fariam pior." Diante do exposto, fica claro que o A Tarde foi o veículo
que primeiro abriu sua cobertura jornalística completamente para a greve e
entendeu que o movimento tinha realmente "poder de fogo" e que poderia
tomar maiores proporções a qualquer instante.
Com exceção dos primeiros e do último dia da cobertura da greve, as
capas das edições desses três jornais foram sempre dedicadas à greve com
manchetes e outras chamadas, além de fotos sobre o assunto. O que divergiu
foi a quantidade de material publicada internamente em cada jornal. O A Tarde
e a Tribuna, por terem o formato diferente do Correio e, consequentemente,
com mais espaço físico, dedicaram uma área total para a greve muito maior.
Isso não significa, entretanto, que o Correio tenha deixado de informar, este
jornal apenas modificou a estrutura das suas informações, pois dispõe de
menos espaço em sua edição e a política editorial é diferenciada, já que preza
por publicar fotos maiores, com textos menores, levando em conta a tese do
veículo de que no mundo moderno o cidadão precisa se informar sobre uma
gama enorme de assuntos e possui pouco tempo para isso. Apesar do início
tardio em relação ao A Tarde, o Correio fez uma excelente cobertura criando,
inclusive, no dia 7 de fevereiro, a seção "Terror", onde era publicado todo o
conteúdo sobre a greve.
Traduzindo este fato em números, entre matérias e notas sobre a greve,
a Tribuna da Bahia teve 121 registros, seguida pelo A Tarde com 98 e o
Correio com 79. Foram contabilizados os conteúdos jornalísticos, portanto
espaços opinativos, como artigos e editoriais não fizeram parte do somatório.
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Vale ressaltar que esses números não significam necessariamente uma melhor
qualidade na cobertura e que eles variam conformo o estilo do jornal e o seu
espaço disponível para publicação de matérias.
Já o anúncio do fim da greve, retratado nos impressos do dia 12 de
fevereiro, teve maior destaque no jornal Correio, que dedicou página completa
sobre o assunto. Trouxe ainda um editorial que criticou a forma como o
governo conduziu a greve, relatou os impactos do movimento no comércio e
falou da expectativa para um carnaval de paz. O A Tarde e a Tribuna não
deram o mesmo destaque para informar o fim do movimento. No A Tarde a
manchete foi "Indústria oferece 20 mil empregos para a Páscoa" e o fim da
greve foi informado através de uma chamada no canto direito superior. A
Tribuna, por sua vez, trouxe o assunto em diversas chamadas na parte
superior da capa e a manchete foi "Efetivo reforçado garante folia e BAVI." Por
ter apenas uma edição para os sábados e domingos, a capa ainda anunciava
que uma minoria de policiais insistia em manter o movimento, quando, na
verdade, no domingo, a greve já havia terminado por completo (ver anexo
12.2).
Com características distintas, os três jornais, cada um a sua maneira,
fizeram uma cobertura intensa da greve. O que chama atenção é o fato de
apenas o A Tarde ter dedicado um maior espaço para o fato nos dois primeiros
dias de greve e que o encerramento do movimento não foi comunicado da
mesma forma nesses veículos. Desta vez, foi o Correio quem deu maior
destaque para a informação. Em comum nos jornais está o fato das matérias,
em geral, criticarem a ação dos policiais por terem cometido atos de
vandalismo e prejudicarem o dia-a-dia da população, a ponto de surgirem
títulos como: "Nem bandidos fariam pior" (Tribuna); "Grupo de PMs radicais
causa tensão" (A Tarde); "Bandidagem" (Correio). A forma como o governo
conduziu a greve também foi objeto de abordagem dos jornais, mas cada um
tratou desse assunto a sua maneira.
Desde o início, os jornais impressos nacionais também noticiaram o
movimento dos policiais na Bahia. Entretanto, o assunto só ganhou a primeira
manchete nacional no quarto dia após o início da greve, quando O Globo
publicou "Com PMs em greve, Bahia enfrenta caos na segurança". Já no dia 5
de fevereiro, surgiu a crítica nacional mais contundente, publicada pelo
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colunista da Folha de São Paulo Jânio de Freitas, que disse que o governador
Jaques Wagner não tomou ações preventivas para interromper a greve logo no
início. O jornalista criticou ainda o fato do governador ter visto a greve como
uma surpresa e disse que outros órgãos do Estado também foram omissos. "É
inimaginável que a greve da sua polícia o surpreendesse [...] A seu favor (se é),
só o fato de que não esteve sozinho na omissão. Os secretários de Segurança
e de Justiça, o comando da PM e várias assessorias o acompanharam na
ausência de ação. Os fatos o atestam".
Assim como na Folha de São Paulo e no O Globo, a greve da PM na
Bahia também ocupou as páginas de outros importantes jornais nacionais e
internacionais como o Correio Braziliense, Estado de São Paulo, El País, TV
Aljazeera, BBC, The Wall Street Journal, Clarín e CNN (ver anexo 12.3) .

9. IMPRENSA AVALIA ATUAÇÃO DA SECOM

Jornalistas que trabalham diariamente em dois desses jornais analisados
(A Tarde e Correio), e também na TV Bahia relataram nesta monografia as
suas impressões sobre a forma como a Secretaria de Comunicação atuou
durante a greve da Polícia Militar. Para Samuel Lima, repórter do jornal A
Tarde, apesar da presteza dos assessores de comunicação, nem sempre os
pedidos solicitados eram atendidos em tempo hábil e houve dificuldade em
conseguir dados com um recorte mais específico durante a cobertura do dia a
dia. Já a produtora da TV Bahia, Patrícia Trigueiros, diz que o atendimento da
Secom foi satisfatório, com profissionais solícitos 24 horas, e que não faltaram
dados. Entretanto, a jornalista ressalta que, para ela, houve uma demora do
governo admitir a greve como um fato real e problemático. Compartilha desse
mesmo pensamento a editora de produção do jornal Correio, Linda Bezerra,
que acrescenta ainda que o governo sub dimensionou o movimento e que nem
sempre os dados solicitados pelo jornal eram fornecidos, de acordo com ela,
por "medidas estratégicas do governo".
Com relação à agilidade, fator crucial em momentos de crise, TV Bahia,
diverge de A Tarde e Correio, para quem a Secom por vezes demorou em dar
retorno sobre as demandas. Para Linda Bezerra, a responsabilidade por essa
falta de instantaneidade não deve ser atribuída aos jornalistas da Secom, mas
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sim ao alto escalão do governo que, em sua interpretação, não foi ágil em filtrar
e analisar as informações para então autorizar a divulgação. Já Patrícia
Trigueiros, da TV Bahia, avalia que os pedidos eram atendidos rapidamente,
com informações diárias, e que os profissionais da Secom demonstravam estar
informados sobre a greve e preocupados em buscar respostas para as
demandas do seu veículo. Ela acrescenta ainda que a Secom muitas vezes
intermediou pedidos de entrevistas com a Secretaria da Segurança Pública e
com a Polícia Militar e que os assessores buscaram ajudar e convencer as
fontes sobre a importância de se manifestar e esclarecer os questionamentos.
Esta última observação não foi ponto de concordância com Linda Bezerra, que
avaliou que o secretário de Segurança não esteve sempre acessível à
imprensa.
Para o secretário de Comunicação, Robinson Almeida, em alguns
momentos, houve discordância entre governo e veículos de comunicação, pois
algumas matérias divulgadas pela imprensa não refletiram as ações adotadas
pelo Estado. Almeida pontuou que tiveram muitos pedidos por parte do governo
para que a cobertura da mídia focasse na informação da população sobre tudo
o que estava ocorrendo e que não houvesse abordagem sensacionalista dos
fatos, o que, em sua avaliação, acabou acontecendo.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta monografia buscou analisar de que forma as ações adotadas pela
Secom contribuíram para administrar a crise da greve da PM. Muitas foram as
decisões consideradas satisfatórias e outras questões pontuais poderiam ter
sido administradas de forma mais eficaz. Antes de detalhar essas ações, é
importante ressaltar que essa crise é diferenciada por ocorrer num setor
público, que envolve uma série de atores e discursos diversos e, portanto,
contribuem para aumentar a complexidade da questão. Este fato analisado não
pode ser comparado com uma crise que ocorre dentro de uma empresa
privada onde as ações são tomadas mais rapidamente pelo fato de envolver
um público infinitamente menor nas mesas de discussão e há uma maior
flexibilidade para o alinhamento dos discursos.
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Apesar de toda a dificuldade em contornar uma crise considerada grave
e que interferiu na rotina da população, a Secretaria de Comunicação do
Estado conseguiu, essencialmente, desenvolver um bom trabalho buscando
deixar a imprensa e a sociedade sempre informadas de todos os fatos, além de
ter se organizado previamente em suas reuniões diárias para acompanhar os
desdobramentos do fato e planejar novas ações.
Como preconiza o básico do gerenciamento de uma crise, a Secom
instalou um comitê para tratar do assunto e, com duas reuniões ao dia, definiu,
inicialmente o plano de comunicação. Essa primeira ação foi essencial para
nortear os caminhos que deveriam ser percorridos todos os dias, como, por
exemplo, a elaboração dos boletins com as ações do governo. Da instalação
do comitê de crise surgiu também uma ação interessante que foi a de contratar
uma empresa para dar suporte a nível nacional. Dessa forma, conseguiu-se
controlar a situação nos principais eixos do país, Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília. A ação é considerada bastante válida também por contribuir para
conter o efeito da boataria que poderia prejudicar em muito a imagem do
governo.
Um outro mecanismo de destaque na ação da Secom foi a autorização
solicitada ao Ministério das Comunicações para divulgar em rede estadual de
rádio e televisão a mensagem do governador do Estado. Foi uma boa
estratégia porque, desta forma, a população ficou ciente de que existia um
"chefe maior" controlando toda a situação, o governador, e buscando resolver o
problema o mais rápido possível. Neste mesma linha de dar publicidade aos
trabalhos governamentais, foi de extrema importância a divulgação nos meios
de comunicação das escutas telefônicas que revelaram o envolvimento dos
grevistas em ações de vandalismo. Assim, todos tomaram conhecimento das
ações equivocadas adotadas pelos manifestantes e o governo deixou de ser
visto apenas como o vilão da história.
Foi fundamental também ter sempre um canal de diálogo aberto do
governador com a imprensa. O primeiro contato dos veículos de comunicação
com Jaques Wagner foi feito por telefone e é interessante observar que não
restringiu-se o acesso ao governador apenas à coletiva de imprensa, realizada
quatro dias após o início da greve. Antes mesmo deste encontro pessoal, a
Secom já havia colocado o governador em contato com a imprensa por
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telefone. O acesso a Jaques Wagner continuou no decorrer do movimento
grevista, quando jornalistas da mídia local e nacional foram atendidos na
Governadoria, no gabinete do próprio governador.
Ficou passível de melhorias a atuação nas redes sociais da Secom,
principalmente no Twitter e Facebook. As ações foram muito engessadas e se
resumiram em republicar o conteúdo divulgado no site da secretaria, quando o
ideal, por se tratar de uma situação diferenciada, seria ampliar o diálogo com
os internautas e respondê-los rapidamente aos seus questionamentos. Poderia
ter sido feito também nas redes sociais um trabalho para conter a boataria, já
que esse canal de comunicação é de fácil acesso e de consumo instantâneo. A
todo momento surgiram na internet informações sobre arrastões, crimes, entre
outros atos de violência na cidade e, por muitas vezes, esses dados não eram
procedentes. Diante deste cenário, a Secom poderia ter atuado via redes
sociais para informar o que de fato estava ocorrendo, o que era verídico ou
não, assim essa seria mais uma forma de tranquilizar a população e também
mais uma ferramenta no conjunto dos trabalhos para preservar a imagem do
governo.
Além desta questão, fica como aprendizado para a Secretaria de
Comunicação do Estado também a necessidade de realizar um treinamento
com alguns de seus porta-vozes em segurança pública. Alguns deles, os da
carreira militar, não tinham a noção da importância de falar para os veículos de
comunicação e da forma que deveriam abordar o conteúdo. Outros, também
militares, falavam o que não lhes competiam, como, por exemplo, ter
anunciado que a greve havia chegado ao fim, quando, na verdade, quem devia
informar essa situação eram os integrantes do movimento grevista. Não devese achar que forçando uma situação que não é real, ela vá acontecer, o que
pode ter sido a intenção de um dos porta-vozes. Na greve da PM, essa ação
não provocou o fim do movimento, muito pelo contrário, só contribuiu para
gerar uma confusão a respeito do fim da greve e, logicamente, mais trabalho
para a equipe de comunicação.
Apesar de pouco satisfatórias, a atuação nas redes sociais e o
treinamento dos porta-vozes não foram os maiores problemas dessa
administração de crise. O que foi considerado mais grave foi o fato de, um dia
após a greve ter sido deflagrada, a Secretaria da Segurança Pública e o
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comando da Polícia Militar

terem dito que não reconheciam o movimento

grevista. Além de disso, no dia 31 à noite, quando a greve teve início, o
secretário de Segurança informou, por meio de sua assessoria de imprensa,
que preferia não dar entrevistas. Ora, em uma situação de crise, é básico e de
fundamental importância que, de imediato, haja o reconhecimento do problema
e torne-se público o que está sendo feito para solucionar a questão. É preciso
também que os atores envolvidos estejam à disposição dos jornalistas para
esclarecer os fatos e informarem os posicionamentos a serem adotados. O que
não se admite é que seja criada uma barreira que dificulte o contato da
imprensa com as fontes, fato que foi objeto de reclamação de jornal da capital
baiana.
Com alguns tropeços e outros posicionamentos firmes e eficazes, é
possível afirmar que, no geral, a Secretaria de Comunicação do Estado da
Bahia conseguiu administrar bem essa crise. As falhas devem ser vistas como
aprendizado para uma situação futura, já que é preciso estar sempre preparado
e municiado de ações para enfrentar os problemas, principalmente aqueles que
têm uma grande chance de vir à tona.
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SÃO PAULO, Brazil—Nearly 3,000 Brazilian troops patrolled the city of Salvador
Sunday, appearing to lift the climate of fear that gripped the seaside tourist
destination since a statewide police strike set off a spike in homicides and looting.
President Dilma Rousseff ordered the
military to deploy to Salvador, in
northern Bahia state, after the all but
police-less city registered more than 30
killings Friday. At least 55 people have
been murdered around the bustling port
city since the strike began last week,
around double the same period last
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Army soldiers patrolled Salvador, Brazil, on
Sunday amid a police strike.

year, officials say.
State authorities, including Governor
Jaques Wagner, and many local

residents blame the striking police for spurring a crime wave and a sense of
impunity in the city. Late last week, groups of striking police, some brandishing
pistols, blocked major roadways. Officials issued a dozen arrest warrants for police
suspected of promoting vandalism.
"The police incentivized the crime wave," said Andre Kerzman, a Salvador
businessmen who owns a chain of steak houses in three Salvador shopping malls.
At the height of the crime wave Friday, shooting broke out inside the Iguatemi mall
where one of Mr. Kerzman's restaurants operates, he said by telephone.
By Sunday, however, normal activity started to return to Salvador, and television
news reports showed scenes of sunbathers crowding local beaches while soldiers

Available to WSJ.com Subscribers

with rifles walked cobblestone streets dating back to Salvador's centuries-old
heyday as a center of the global sugar trade.
The spike in homicides is a reminder of Salvador's violent underbelly, coming fewer

How Fight to Tame
TB Made It Stronger

than two weeks before hosting an annual Carnaval celebration that has come to
rival Rio de Janeiro's in popularity. The city is among the most violent in a country
with a murder rate more than four times that of the U.S. Salvador, popular for its
sultry climate and unique cuisine and music, is also expected to host to games
during soccer's 2014 World Cup.

Lenders Rev Their
Engines

The police strike in the state of Bahia is the latest in Brazil's northeast. In recent
months, police in the nearby states of Ceara and Maranhao also stopped work.
Police want local governments to enforce a new law that would raise police salaries
to a national standard.

Startup Visas Get
New Push

Officials in some northern states have presented legal arguments for not raising
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Una huelga policial deja inerme ante el crimen a San
Salvador de Bahía
La violencia se desboca en la ciudad brasileña en vísperas del Carnaval
El Gobierno de Dilma Roussef envía a 5.000 militares para retomar el control
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Una huelga de policías y bomberos brasileños mantiene sumida en el caos a la ciudad de San
Salvador de Bahía, destino del turismo internacional, en vísperas de uno de los carnavales
más famosos del mundo. Solo el jueves se registraron 17 asesinatos en cinco horas, además
de multiplicarse los asaltos y los secuestros relámpago.
Una de las muertes que más ha conmocionado a la ciudad fue la del músico Olodum Denilton,
de 34 años, tiroteado cuando regresaba en moto a su casa.
Las autoridades locales, en manos del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), se
niegan a dialogar si se mantiene el paro. “No negociamos bajo amenaza con diez mil policías
en huelga”, ha dicho el Secretario de Seguridad Pública de Bahía, Mauricio Barbosa. Sin
embargo, hay contactos con varias asociaciones policiales, aunque se ha excluido a quienes
originaron la huelga.
Los tribunales han declarado ilegal la huelga, con lo que los agentes se exponen a fuertes
multas por día de desobediencia. El Gobierno de Dilma Rousseff ha enviado ya a 1.250
hombres de la Fuerza Nacional a la capital bahiana, y ayer tenía previsto mandar a otros
2.500, ante el temor a que sigan disparándose las muertes por la violencia descontrolada.
La Marina ha enviado también a 250 fusileros navales para defender
la seguridad del puerto y las terminales de embarque, y la Fuerza
Aérea ha designado a 400 militares para cuidar del funcionamiento
de los aeropuertos públicos en todo el Estado de Bahía.

Los tribunales han
declarado ilegal el
paro
y los agentes
podrían
ser multados

Las consecuencias de la huelga han alcanzado también a otras
zonas del interior del Estado. El transporte público de la ciudad de
Feira de Santana quedó ayer paralizado ante la ola de inseguridad.
El comercio del municipio también amaneció cerrado. Las pocas
tiendas que han abierto lo han hecho dejando una de las puertas cerradas.

El sindicato de trabajadores del transporte público amenazó ayer con paralizar sus
actividades. Varios conductores de autobuses públicos fueron interceptados por los
huelguistas y obligados a entregar los vehículos para hacer barricadas en el acceso al centro
administrativo de Bahía, conjunto de edificios que albergan las dependencias
gubernamentales y las legislativas.
La cúpula de seguridad pública se reunió ayer con representantes de cuatro asociaciones
policiales para negociar una posible vuelta al trabajo. La Aspra (Asociación de Policías y
Bomberos de Bahía), que había inició la huelga el martes pasado, no fue invitada a la mesa
de negociaciones. El gobierno se niega a reconocerla e intenta aislarla, aunque dicha
asociación ha demostrado tener mucho poder de convocatoria.
Barbosa, responsable de la Seguridad Pública ha sido tajante: “No vamos a negociar con
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quien desea crear un clima de terror. No podemos aceptar que policías encapuchados y
armados hagan lo que están haciendo”. Interrogado sobre las condiciones para que la
población pueda salir a la calle sin miedo, respondió: “La situación es sensible, y no podemos
ignorarlo”. Y añadió que el Gobierno local desea restablecer “la sensación” de seguridad lo
más rápidamente posible.
Hay quien asegura que detrás de este caos de San Salvador, existe también una pugna
política por el poder de la importante capital bahiana ante las elecciones municipales del
próximo octubre, consideradas fundamentales en todo el país como preparación de las
presidenciales del 2014.
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Some 3,500 troops are being deployed in the
northern Brazilian city of Salvador to rein in a wave
of looting and killings set off by a police strike that
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Soldiers surrounded the state legislature on Monday
where striking police were holed up in a tense
standoff just two weeks before the start of Carnival,
which attracts thousand of tourists to Salvador.
Brazilian television showed images of troops firing
rubber bullets in an attempt to gain access to the
legislature, which had been taken over by some
4,000 striking police and their families.
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Police in the state of Bahia declared a strike last Tuesday to demand higher wages. They set up
roadblocks and residents denounced a wave of crime.
Police patrols largely disappeared from the streets, and since then 93 people have been killed
according to the Folha de S. Paulo newspaper -- double the number in the same period the year
before.
On Sunday, the presence of troops -- some patrolling streets in armored personnel carriers -- calmed
nerves and reined in looting.
"The Army's actions have gone well, they've been very positive with the presence of troops patrolling
the city," the interim Defense Minister Gen. Enzo Martins Peri told state-run Agencia Brasil.
"More and more troops are arriving and we're approaching 3,500," the defense minister said. "This
shows the determination of the federal government to support the government of Bahia."
People returned to the beach and tourists strolled down the cobbled streets, which would normally fill
with revelers and bands during the city's Carnival festivities which begin in two weeks.
But the standoff on Monday raised tensions yet again with both sides refusing to negotiate.
Salvador is one of Brazil's most violent cities. It will host some of the matches in the 2014 World Cup.
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Soldados cercaron el edificio de la Asamblea Legislativa de
Salvador, ocupado por medio millar de policías, y reprimieron
a huelguistas que quisieron romper el vallado. Desde que
comenzó hace siete días el paro, hay caos en la ciudad, con
saqueos y 84 asesinatos en las calles.
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Salvador, la capital bahiana, estás en ascuas.
Este mediodía hubo un principio de
enfrentamiento entre las fuerzas militares que
tomaron cuenta de la ciudad y los policías en
huelga, que se acuartelaron en el edificio de la
Asamblea Legislativa.
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Hubo disparos de balas de goma y hasta el
estallido de una granada de gas
lacrimógeno cuando los familiares de los
huelguitas intentaron entrar en el parlamento
provincial a los acampados.
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Centenares de efectivos rodean, en este
momento, el edificio legislativo. El cerco
incluye al Ejército, a efectivos de la Fuerza
Nacional y a la Policía Federal brasileña.
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Quién está al frente del comando de los
policías es el ex agente Marco Prisco, quien
fue cesanteado en 2001 por haber
encabezado un movimiento parecido.
Salvador de Bahía, Brasil

Anoche, el presidente del cuerpo legislativo, Marcelo Nilo, pidió a las
Fuerzas Armadas que “desalojen” el edificio. Ocurre que los
policías que están adentro de ese bunker poseen todo tipo de armas
de fuego. Y la consigna bajada por el gobernador Jacques Wagner es
evitar a toda cosa “un baño de sangre”.

El total de tropas con los batallones especiales que desembarcó
ascendía a 3.500 efectivos. La militarización del Estado sobrevino en
respuesta a una huelga policial que estalló el martes pasado y que ha
desatado el caos en la ciudad con saqueos y una cifra alarmante de
84 asesinatos por la falta de control policial en las calles.

Desde que estalló la rebelión de la Policía Militar, en una protesta que
involucra a 10 mil agentes que piden aumentos de salarios y la
restitución de una gratificación anual, en la capital de Bahía se
duplicó la cifra de homicidios semanales.

En los barrios, se registraron saqueos en los comercios
promovidos, según se dijo, por los propios agentes en huelga.
Testigos presenciales del caso de un supermercado relataron que los
“delincuentes” llegaron en automóviles, en un grupo numeroso junto
con niños y mujeres. Quebraron las puertas y se llevaron desde
comida a electrodomésticos. La acción de los huelguistas se propagó
al fútbol: impidieron la entrada de los jugadores de los equipos Bahía
e Itabuna. A partir de estos elementos, la secretaría de Seguridad
bahiana dedujo que los rebeldes son los responsables de estos
“actos delictivos”. Dijeron que “las sospechas se acentuaron luego
que tuvimos en nuestras manos imágenes de algunos de esos
hechos”.
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Crime soars in Brazil's Bahia state as police strike
The Brazilian government has deployed the army in the northeastern state of Bahia where a police strike has sparked a
wave of violence.
Official figures suggest the murder rate has more than doubled in the state capital, Salvador, since police stopped work there on
Tuesday.
The number of assaults and thefts has also risen compared to previous weeks.
Salvador, Brazil's third largest city, is one of the venues for the football World Cup in 2014.
Bahia Governor Jaques Wagner said the strike was illegal and accused some of the officers of violent tactics.
"A group of police using reprehensible methods, spreading fear among the population, caused disturbances in some parts of the
state," Mr Wagner said.
The officers are demanding a 50% wage increase and better working conditions.
Soaring crime
According to the Bahia public security ministry, the murder rate in the state capital Salvador rose by 129%.
The ministry said 78 people were killed since the start of the strike on 31 of January, compared to 34 in the same time period the
previous week.
Bahia state officials said one of the strike leaders was arrested on Sunday on suspicion of stealing public funds.
The officials said the arrest was related to the seizure by striking officers of more than a dozen police vehicles.
Arrest warrants have been issued for another 11 strike leaders.
Sixteen of the seized vehicles have now been recovered by the army.
The spike in violence comes as Salvador prepares for Carnival celebrations which are attended by tens of thousands of tourists
every year.
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The Brazilian government has sent federal troops to the state of Bahia to restore order after a labour strike by
police opened the door to a crime wave, authorities said.
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By Saturday, the homicide rate in the state capital of Salvador was up 117 per cent to 50 killings in four days since the
strike started, according to figures from the government news service Agencia Brasil.
Thirty of those killings reportedly took place within 24 hours. A jump in lootings and assaults was also reported.
"Police reject claims they should be held responsible for any violence ... and the government believes a hard core
group of union leaders are fanning the flames of the violence," said Al Jazeera's Gabriel Elizondo, reporting from
Salvador.
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A judge has ruled the strike is illegal and 12 arrest warrants have been issued for union leaders, but police rallied in a
show of defiance on Saturday by taking over the legislative assembly.
"Neither the police on strike nor the government are willing to back down," our correspondent said.
Wage demands
In a televised message Jaques Wagner, Bahia's governor, called the police strike illegal.
"A group of police using reprehensible methods, spreading fear among the population, caused disturbances in some
parts of the state," said Wagner.
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At the governor's request, President Dilma Rousseff sent a reported 2,000 Brazilian army soldiers and a contingent of
650 elite federal police troops to the nation's third-largest city.
On Saturday, troops were seen patrolling the streets of Salvador, which is preparing to welcome millions of tourists for
the annual Carnival festival.
Nevertheless, the climate of insecurity created by the strike resulted in 10 per cent of air and hotel reservations being
canceled, Pedro Galvao, president of the Association of Travel Agencies of Bahia, told Brazil's O Globo newspaper.
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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DA BAHIA
JAQUES WAGNER - 03/02/2012

BOA NOITE BAIANAS E BAIANOS.
TEMOS VIVIDO NOS ÚLTIMOS DIAS MOMENTOS DE INTRANQUILIDADE NA CAPITAL E
EM ALGUMAS CIDADES DO INTERIOR. QUERO TRANQUILIZAR VOCÊ E SUA FAMÍLIA.
ESTAMOS TOMANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS
NOSSOS CIDADÃOS.
AGIMOS IMEDIATAMENTE, E COM TODO RIGOR, PARA CONTER AS AÇÕES DE UM
GRUPO DE POLICIAIS QUE, USANDO MÉTODOS CONDENÁVEIS E DIFUNDINDO O
MEDO NA POPULAÇÃO, CHEGOU A CAUSAR DESORDEM EM ALGUNS PONTOS DO
NOSSO ESTADO.
ONTEM MESMO, A PARTIR DE UM PEDIDO DIRETO A PRESIDENTA DILMA ROUSSEF,
DESEMBARCARAM NA BAHIA OS PRIMEIROS CONTINGENTES DA FORÇA NACIONAL DE
SEGURANÇA QUE, JUNTAMENTE COM AS FORÇAS ARMADAS, JÁ ESTÃO NAS RUAS
PARA GARANTIR A PAZ.
HOJE ESTÃO PRESENTES, REFORÇANDO O POLICIAMENTO, 2350 MILITARES DO
EXÉRCITO, MARINHA E AERONÁUTICA. AMANHÃ SE SOMARÃO A ESTE
CONTINGENTE MAIS 600 HOMENS.

NÃO ESPERAVA OUTRA ATITUDE DA NOSSA PRESIDENTA DILMA, DEFENSORA DA
DEMOCRACIA COMO EU. E SABEDORA DE QUE A DEMOCRACIA É O TERRITÓRIO DO
IMPÉRIO DA LEI. E PORTANTO NÃO PODEMOS CONVIVER COM O MOVIMENTO
DECRETADO ILEGAL PELA JUSTIÇA BAIANA, ALÉM DISSO, 12 MANDADOS DE PRISÃO
FORAM EMITIDOS. PORTANTO CONCLAMO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA POLICIA
MILITAR A RETOMAREM A NORMALIDADE DOS SEUS TRABALHOS.

O GOVERNO SEMPRE ESTEVE ABERTO PARA A NEGOCIAÇÃO. FOI COM DEMOCRACIA
QUE GARANTIMOS CONQUISTAS IMPORTANTES, COMO O AUMENTO REAL DO
SALÁRIO, INVESTIMOS NA COMPRA DE QUASE TRÊS MIL VIATURAS E MAIS DE 9 MIL
HOMENS FORAM INCORPORADOS AO EFETIVO POLICIAL.

APESAR DE TODOS ESSES ESFORÇOS SEI QUE AINDA NÃO ESTAMOS NUMA SITUAÇÃO
IDEAL E VAMOS SEGUIR TRABALHANDO FIRMEMENTE PARA MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS POLÍCIAS.
ESTAMOS ABERTOS AO DIÁLOGO. MAS O QUE NÃO ACEITO É QUE UM PEQUENO
GRUPO, DE FORMA IRRESPONSÁVEL, COMETA ATOS DE DESORDEM PARA ASSUSTAR
A POPULAÇÃO. CONTINUAREI FIRME CONTRA ESTE TIPO DE ATITUDE.
A PM DO ESTADO DA BAHIA, CENTENÁRIA MILÍCIA DE BRAVOS E DEFENSORA DA
PAZ, NÃO PODE SE TRANSFORMAR NUM INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO E
DESORDEM.
VAMOS SEGUIR EM FRENTE TRABALHANDO COM MUITA DETERMINAÇÃO PARA
GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA E A TRANQUILIDADE DO POVO BAIANO.
CONTEM COM O SEU GOVERNADOR. BOA NOITE E MUITO OBRIGADO.

12.6 Ilustrações
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