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RESUMO 

 

 

Este trabalho, um desdobramento com evolução em conceitos e em suas perspectivas da 

monografia para conclusão da graduação, tem como objetivo questionar se os eventos são 

uma estratégia de comunicação para o fortalecimento da marca ou se, na verdade, apresentam 

um risco para a imagem institucional. Mais do que isso, ele pretende mostrar, de forma 

resumida, que as empresas vêm investindo cada vez mais em diferentes formas para atingir e 

conquistar o consumidor, trabalhando fortemente com as emoções, diferenciando seus 

produtos e serviços através de atributos intangíveis da marca e também de experiências que 

eles podem lhes proporcionar. Nesse sentido, defende que os eventos são ferramentas 

extremamente eficazes para que uma empresa consolide sua marca no mercado e a mantenha 

sempre em destaque na mente do consumidor, objetivando não só aumentar suas vendas, mas, 

principalmente, cuidar de seu maior patrimônio, que é a sua imagem. Por outro lado, busca-se 

mostrar que os eventos oferecem alguns riscos para a imagem da organização caso ela não 

tenha um trabalho de prevenção, ou seja, não esteja preparada para agir perante inúmeros 

incidentes que possam acontecer, uma vez que o evento representa um terreno propício para 

que alguma crise aconteça e cause impactos negativos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o aumento da competitividade, a consequente customização dos produtos e a 

mudança de comportamento do consumidor, que se tornou “empoderado”, como muitos 

estudiosos denominam, as organizações precisaram criar novas formas para se comunicar.  

Não basta mais uma publicidade, ressaltar as características dos produtos ou tentar se 

diferenciar pelo preço. Os consumidores precisam conhecer a marca, acreditar nela e, 

sobretudo, vivenciá-la. Eles querem emoções, novas experiências, lembranças inesquecíveis. 

É necessário que ele se convença de que o discurso pregado pela empresa representa aquilo 

que ela é de fato, que não se difere de suas ações.  

Por este motivo, os eventos estão sendo cada vez mais utilizados pelas organizações, 

de diferentes portes e segmentos, como uma das ferramentas mais eficazes para fortalecer 

suas marcas. Quando a empresa se comunica com o público através de um evento, a 

comunicação é mais direta, imediata, não há margem para interpretações equivocadas. 

Através desse meio, é possível transmitir sua essência, seus valores e sua visão. Mas, 

sobretudo, a empresa consegue oferecer uma experiência diferenciada para seus 

stakeholderes, a qual poderá ser lembrada para sempre. 

Entretanto, um evento é um terreno fértil para que incidentes – acidentes, brigas, 

mortes, cancelamento de atrações, etc. – que podem afetar a imagem da organização 

aconteçam. As empresas estão preparadas para lidar essas situações de crise que podem surgir 

durante a realização de um evento ou apenas reagem frente a elas, “apagando incêndios”? 

Qual é o verdadeiro papel da assessoria de imprensa nesses casos?  

Diferentemente do que alguns profissionais do próprio setor acreditam
1
, evento não é 

eventualidade. Evento é, ou pelo menos deveria ser, uma atividade com todos os detalhes 

planejados do começo ao fim, com objetivos e metas bem definidos. Obviamente, algo pode 

acontecer diferente do programado, mas até esses casos são possíveis de se prever para que se 

esteja preparado para agir, evitando que eles sejam responsáveis pela eclosão de uma crise de 

imagem. Para isso, é necessário que as empresas, além de investirem nos eventos como uma 

plataforma de comunicação, já que oferecem visibilidade, invistam em um trabalho de 

                                                           
1
 Constatação feita a partir de depoimentos colhidos da assessoria de imprensa da DM Promoções, 

promotora de grandes eventos como Axé Brasil e Uai Folia, e de observação de incidentes ocorridos em outros 

eventos. 
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prevenção e gerenciamento de crise. O trabalho da assessoria de imprensa é, portanto, 

fundamental, seja no pré-evento, durante o mesmo ou após o ocorrido. 

Este tema é uma continuidade de um trabalho anterior, realizado ao final de minha 

graduação, no qual defendi os eventos, especialmente os proprietários
2
, como estratégia de 

comunicação e de marketing que permite a experimentação e a consolidação da marca. No 

caso, a análise foi feita em um estudo de caso da Red Bull. Neste trabalho, pretendeu-se 

mostrar a importância da comunicação e do gerenciamento de crises para que o evento seja 

realmente um sucesso e alcance os resultados buscados.  

Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre crises de imagem e gerenciamento 

de crises, sem analisar um caso específico. No entanto, foram realizadas entrevistas com a 

assessoria de imprensa da DM Promoções, que atua no setor, e também pesquisas sobre crises 

em eventos de médio e grande porte. Houve, ainda, o acompanhamento do trabalho da 

assessoria da empresa citada durante o evento Sertanejo Pop Festival, em julho de 2011. A 

intenção foi analisar de perto as ações desenvolvidas e buscar uma inserção maior no tema. 

Ao longo deste trabalho, será feita a conceituação de evento e de crise de imagem. 

Será discutida a necessidade de as empresas cuidarem de sua imagem, seu maior patrimônio, 

e de fortalecerem suas marcas, agregando valor a elas e transformando-as em diferenciais 

competitivos. Por fim, serão expostos os riscos que as organizações estão expostas ao 

trabalhar com eventos e os possíveis impactos para suas imagens, com apresentação do 

trabalho de gerenciamento de crise que pode ser feito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Que Gaetano Lops, sócio-diretor da Rio 360 Comunicação, definiu em entrevista para a autora deste 

trabalho, em 2009, como quaisquer eventos feitos sob um molde para um cliente, possibilitando atingir de fato 

o consumidor e tornar a experimentação da marca muito mais imtensa. 
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2 AFINAL, O QUE SÃO OS EVENTOS? 

 

 

Há no dicionário dois sinônimos para o termo evento: acontecimento e sucesso. 

Levando a palavra para o campo empresarial, pode-se dizer que um evento é um 

acontecimento programado (inclusive para começar, acontecer e terminar), que foge da rotina 

e que reúne um grupo de pessoas para alcançar determinados objetivos, sendo que o sucesso é 

um deles. 

Luiz Carlos Zanella (2003, p. 13) conceitua evento como  

 

Uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e /ou entidades realizada 

em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos importantes e 

significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, 

social, familiar, religiosa, científica, etc.  

 

Já na definição de Giácomo (apud ARAÚJO, 2007, p. 52), evento é um 

“acontecimento previamente planejado, a ocorrer num mesmo tempo e lugar, como forma de 

minimizar esforços de comunicação, objetivando o engajamento de pessoas a uma idéia ou 

ação”. Sob a mesma ótica, Medeiros & Araújo (2009, p. 22-23) afirmam que o evento é mais 

que uma sequência de atividades, é um processo comunicacional, “um meio pelo qual um 

emissor deseja transmitir uma determinada mensagem a um certo destinatário”. Nesse sentido, 

ele funciona como um recurso estratégico de comunicação dirigida, pois segmenta o público, 

reunindo-o em um único momento, no qual todos estão vulneráveis a receber a mensagem que 

se deseja passar. 

Dentro deste conceito, encontra-se outra modalidade que são os eventos proprietários. 

Como citado anteriormente, eles são aqueles feitos sob medida para uma empresa. Ou seja, é 

muito mais que uma empresa “emprestar” seu nome, sua marca para um evento, é ela criar um 

que leve, sim, seu nome, mas leve também seu conceito, seus produtos e também sua 

grandiosidade.  

Gaetano Lops explica que cada vez mais existe a necessidade de experimentação da 

marca, e o evento proprietário é a melhor ferramenta para proporcionar essa experiência 

diferente para o consumidor. Ele conta que já trabalhou com diversos eventos proprietários 

para as marcas Omo, Skol, Tim, Nokia, Red Bull, entre outros. Para o empresário, esse tipo 

de ação se diferencia do patrocínio de eventos principalmente pelo investimento, que é muito 

mais alto, e também pelo retorno: 
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O principal fator para uma marca investir em um evento proprietário é poder 

entender melhor o seu cliente e atingir de fato o consumidor. A experimentação de 

uma marca torna-se muito mais intensa quando o consumidor o faz dentro de uma 

experiência única, e isso somente é possível através desse tipo de ação. 

 

A mesma opinião é compartilhada por João de Simoni Soderini Ferracciù (2007, p. 

64), que acrescenta que os eventos proprietários são uma estratégia eficiente para fortalecer a 

marca das empresas: “quando uma empresa cria seu próprio evento, cria não apenas uma 

sensação, como desperta com isso a curiosidade natural em favor de sua marca, diminuindo o 

caminho para que seja comprada”. 

Jorge Duarte (2009, p. 239) pontua que os eventos são uma atividade típica de relações 

públicas, que exigem atenção especial caso despertem a atenção dos jornalistas. O autor 

lembra, inclusive, que muitos são organizados com o objetivo de conseguir grande 

repercussão na mídia. Dessa forma, os eventos precisam ser conceituados – levando sempre 

em consideração o público-alvo e a imagem da empresa que está por trás –, bem planejados e 

executados, a equipe precisa ser treinada e o público conscientizado – todos precisam saber 

que o evento vai acontecer, inclusive aqueles que estão indiretamente envolvidos, como 

taxistas e policiais. Também são necessários a mobilização dos veículos de informação e dos 

formadores de opinião. O autor defende que profissionais de diferentes áreas da comunicação 

devem estar reunidos na organização do evento.  

 

O assessor deve ajudar já no planejamento, orientando de acordo com as 

possibilidades e interesses dos veículos de comunicação. Isso pode incluir local e 

horário de abertura e de acontecimentos, coletivas, presença de personalidades ou 

discussão de temas que possam despertar a atenção do jornalista. Dependendo do 

porte do evento, é indispensável a instalação de uma sala de imprensa devidamente 

estruturada com atendimento especializado, equipamento, material de apoio e 

facilidade de acesso. A recepção e encaminhamento de repórteres, elaboração de 

convites, releases, distribuição de press kits são tradicionais nessas ocasiões 

(DUARTE, 2009, p. 239) 

 

Para Zobaran (2004, p. 32), “o sucesso de um evento depende inicialmente de dois 

fatores: o que se faz, objetivo; e para quem, público”. O objetivo gira em torno do que se quer 

transmitir no evento, qual a mensagem será compartilhada com os presentes. Em relação ao 

público, o evento deve atrair e ser bem focado naquele de seu interesse. Acima de tudo, deve-

se conhecer bem esse público – seus gostos, interesses, maneira como interage –, pois o 

evento é um negócio, e não se faz negócios sem saber com quem se está negociando. 
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3 A MARCA COMO MAIOR PATRIMÔNIO DA ORGANZIAÇÃO 

 

 

A maior preocupação da comunicação empresarial deve ser criar, manter ou mudar 

para favorável a imagem da organização, já que, como defende Roger Cahen (1990, p. 50), 

ela representa seu maior patrimônio. “Como todo patrimônio de difícil quantificação – ou 

grande demais –, não deixa de, no fundo, ser um organismo vivo que requer constante 

atenção”. Imagem é a percepção que as pessoas têm da empresa, de seus funcionários e de 

suas ações. Tudo dentro da instituição e tudo que sai dela contribuem para sua boa ou má 

imagem. Essa opinião também é defendida por outros autores, assim como Tavares (1998, 

p.65 apud TORRES, 2005, p. 21). Ele esclarece que 

 

A imagem que se constrói de uma marca ou de uma empresa decorre das impressões 

positivas, neutras ou negativas que cada um dos públicos desenvolve a partir de seus 

contatos com ela e de seu contexto da atuação. É, assim, uma entidade semi-

autônoma, existindo independentemente de haver um esforço deliberado para 

administrá-la.  

 

Apesar de ser uma entidade semi-autônoma, de acordo com Tavares, o trabalho da 

comunicação é imprescindível para que a imagem exista de maneira positiva, lucrativa e 

vantajosa para a organização. Sua atuação terá o intuito de cuidar para que o público perceba 

a instituição da melhor maneira possível, incentivar seus colaboradores a se preocuparem com 

essa imagem e agir de acordo com o que se quer passar, e comunicar a empresa e seus 

produtos ou serviços para o mercado de modo a reforçar essa imagem. Afinal, 

 

s relações da empresa com seus públicos ocorrem em vários níveis, que 

correspondem às diversas perspectivas da imagem. No primeiro nível, a imagem é 

formada a partir da maneira como a empresa delineia sua estratégia de comunicação 

e estabelece suas políticas relacionadas ao produto, preço, distribuição e promoções. 

No segundo nível, estão as impressões pessoais deixadas no público, por seus 

empregados, representantes, fábricas, etc. Em seguida, surgem as conseqüências das 

relações com os vários grupos com os quais lida direta ou indiretamente, tais como 

imprensa, líderes de opinião, comunidades, fornecedores, concorrentes, entre outros. 

No quarto nível, está, de maneira mais ampla, a imagem que se forma a partir das 

ações desenvolvidas em seu setor de negócios e decorrentes, também, das atividades 

de uma região ou país no qual ela está inserida. (TORRES, 2005, p. 21-22) 

 

 Entende-se, portanto, que a imagem, mais do que por publicidade, é formada por 

relacionamentos, ou seja, por pequenos contatos que o consumidor tem com a empresa, seu 

produto ou serviço, seus funcionários, os eventos que promove, as notícias que saem na 

mídia, entre outros. As impressões causadas por esses contatos é que vão influenciar a 
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compra, muito mais do que preço e qualidade – afinal os consumidores estão cada vez mais 

exigentes, buscando informações e preço justo. Assim, esses não são mais um diferencial, por 

isso as empresas precisam investir cada vez mais em comunicação para idealizar, divulgar e 

reforçar os diferenciais simbólicos, ou seja, os atributos intangíveis, aqueles que vão além do 

produto ou serviço e que, por isso, possibilitam que os consumidores reconheçam com mais 

facilidade as diferenças entre as marcas concorrentes. Com isso, aumenta a valorização da 

marca como elemento exclusivo de diferenciação. 

José Benedito Pinho (1996) explica que marcas são mais do que simples nomes, são a 

síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nelas presentes e 

desenvolvidos através dos tempos. Uma marca, então, é formada pelo nome da empresa, sua 

identidade visual, sua atuação, seus produtos ou serviços, seu posicionamento no mercado e, 

sobretudo, pelos valores que estão por trás de todos esses elementos.  

O consumidor precisa de uma marca para reconhecer a identidade de uma instituição, 

diferenciar seus produtos ou serviços e formar uma imagem sobre ela.  

  

É através da marca que a empresa promete e entrega a seus clientes um valor 

superior ao encontrado no mercado. Quando as empresas fazem isso, contínua e 

consistentemente, tendem a ser mais lembradas, desenvolvem a preferência e 

contam com a lealdade do consumidor, são mais protegidas da concorrência e 

fortalecem o poder de barganha com os canais de distribuição e com os 

fornecedores. (TAVARES, 1998, p.17 apud TORRES, 2005, p. 13) 

 

 Tavares também esclarece que quatro aspectos devem ser considerados para a 

construção de uma marca: a imagem, a identidade, a reputação e o posicionamento da marca. 

A identidade e o posicionamento dependem da organização, de suas decisões e de suas ações, 

principalmente as de comunicação. A identidade representa o que a empresa é, seus valores, 

sua cultura, ou seja, sua essência. Já a imagem e a reputação são reflexos dessas ações junto 

ao público, como ele percebe as ações e os seus resultados. Imagem é como a empresa é vista, 

a que ela é associada. Reputação é a percepção que as pessoas têm da empresa, como ela é 

avaliada ao longo do tempo. 

 Para Tavares (1998, apud TORRES, 2005), o posicionamento é o desenvolvimento de 

uma proposição de valor e o estabelecimento de como a empresa se propõem a entregá-lo aos 

clientes de maneira diferenciada da concorrência. Para simplificar o conceito, Philip Kotler 

(2009) afirma que o posicionamento é “a resposta para a pergunta do cliente: ‘Por que devo 

comprar sua marca?”. 
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 Pinho (1996, p. 99) defende que uma marca bem posicionada pode ocupar uma 

posição estratégica competitiva se for sustentada por associações fortes. Essas associações 

podem estar relacionadas a experiências passadas ou experiências que o consumidor tem 

quando usa determinado produto ou serviço, a imagens que ele “arquivou” ao longo da vida, a 

propagandas e a outras ações de comunicação. Essas associações vão despertar sentimentos 

no consumidor e necessidades de consumo que ele provavelmente não teria sozinho. Assim, 

essas ligações que ele vai estabelecer em sua mente vão ser determinantes na hora em que ele 

tiver que escolher entre uma marca e outra (ou outras). 

Assim como a imagem institucional é formada pelas percepções que as pessoas têm da 

empresa, de seus produtos/serviços e de suas ações e de seus funcionários, a imagem da marca 

também é fruto de percepções e, sobretudo, de experiências. Ela pode ser construída ao longo 

dos anos, através das informações divulgadas pela mídia e pelos formadores de opinião, de 

lembranças de uso, da identidade visual da empresa e das ações de comunicação 

desenvolvidas por ela.  

A distinção entre imagem institucional e imagem da marca é explicada por Aline Abe 

Pacini (2005), em seu trabalho de conclusão de curso. A imagem institucional é a impressão 

inconsciente que o público tem da instituição, e é diretamente refletida nas expectativas em 

relação aos produtos ou serviços oferecidos por ela. "A imagem é única, no sentido de que 

resulta numa percepção unificada por parte de todos os públicos de interesse. O mecanismo 

que leva à percepção destes atributos é basicamente emocional" (PACINI, 2005, p.18). Mas a 

imagem institucional não só interfere como se transfere para a imagem da marca, e vice-versa.  
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4 OS EVENTOS COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA O 

FORTALECIMENTO DA MARCA 

 

 

Cientes da necessidade de manter uma marca forte no mercado, atrelada a uma boa 

imagem institucional, as empresas têm dado mais atenção e investido mais em comunicação. 

Em um estudo sobre a “Comunicação Corporativa nas organizações”, realizado em 2008 pelo 

DatAberje – Instituto de Pesquisa da Aberje –,  74,5% dos entrevistados consideraram que a 

comunicação corporativa tem muito impacto na reputação da empresa. A mesma pesquisa 

revelou o crescimento da área, com 85,8% dos respondentes tendo afirmado que suas 

empresas estão investindo em comunicação, com perspectivas de aumento desses 

investimentos, segundo 70% dos entrevistados que trabalham em empresas brasileiras.  

As organizações passaram a valorizar mais o trabalho da comunicação porque 

perceberam que com ações estratégicas é possível se aproximar mais de seu público, descobrir 

seus gostos e necessidades, criar desejos e ainda gerenciar suas percepções para que criem a 

melhor imagem possível da instituição e de sua marca.  

 São muitas as ferramentas que as organizações podem lançar mão para fortalecer suas 

marcas: assessoria de imprensa, comunicação interna, marketing, publicidade, etc. Entretanto, 

uma delas tem se mostrado uma moderna e eficaz forma de se relacionar com os públicos e 

torná-los defensores da marca. Quando as empresas usam os eventos – em especial os eventos 

proprietários – como estratégia de comunicação e de marketing, estão, com uma só 

ferramenta, fortalecendo sua imagem, focando no cliente, valorizando sua marca e 

proporcionando uma experiência. Ferracciù (2007, p. 60) explica esse efeito: 

 

A grande força de um evento reside no envolvimento que ele permite. A atmosfera 

criada, a atenção despertada, a curiosidade, a predisposição de espírito, tudo, enfim, 

conduz para um envolvimento coletivo apropriado que condiciona positivamente o 

participante e que nenhum outro recurso de promoção consegue fazer. 

 

 O autor complementa que quando o consumidor comparece a um evento, seu espírito 

está mais predisposto a favor da empresa organizadora e de seus produtos, aumentando, com 

isso, a expectativa de compra imediata ou futura dos produtos promovidos. Uma visão 

estratégica sobre isso é apresentada por Bernd H. Schmitt (2002, p. 44), que defende que “a 

melhor oportunidade para influenciar o consumidor é o período pós-venda da marca, ou seja, 

durante o consumo”, pois “a experiência obtida durante o consumo é o fator-chave na 

satisfação do consumidor e na lealdade à marca”.  
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Nesse sentido, o evento é uma excelente oportunidade para que uma empresa 

aproxime seus produtos de seu público-alvo, dando a ele a oportunidade de consumi-los 

durante uma experiência que esteja em sintonia com a imagem de uso do produto, e ainda 

acompanhe o nível de satisfação do consumidor, aproveitando para interagir com ele e 

entendê-lo melhor.  

Giácomo (1993, p. 45) vai além e defende que “o evento enquanto componente do mix 

de comunicação tem como objetivo minimizar esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica 

do qual dispõe o poder expressivo no intuito de engajar pessoas numa idéia ou ação”. Zanella 

(2003, p. 13) acrescenta que “como instrumento de marketing, o evento desperta e estimula os 

sentimentos do coração, da mente e do apetite: o coração ativa o desejo de participar e viver 

acontecimentos importantes e expressivos, conhecer pessoas e lugares (...)”. 

A verdade é que os eventos proporcionam experiências únicas, que ficam guardadas 

para sempre na lembrança do público, diferente de uma publicidade, que, na maioria das 

vezes, apenas apresenta as características e os benefícios dos produtos, que são facilmente 

esquecidos – ou superados. 

Os eventos podem ser usados de diversas formas e por variados motivos, mas talvez 

sua grande força esteja na possibilidade de segmentar o público de interesse das organizações 

e transmitir mensagens específicas. Dessa forma, ele pode ser entendido como veículo 

comunicacional, definido por Janaína Britto (2002, p. 23) “como um elemento de 

comunicação dirigida, aproximativo e interativo”. 

 

O veículo comunicacional – evento – dirige uma mensagem eficaz a um público 

predeterminado, produzindo neste os efeitos desejados. Enquanto veículo 

aproximativo (permite aproximação física e/ou virtual), juntamente com os outros 

veículos escritos, orais, mais diretos e econômicos, mantém a compreensão mútua 

entre os interessados. Como o evento é um momento único, que sempre ocorre num 

determinado espaço e tempo, acaba aproximando pessoas, produtos e serviços, 

promovendo a perfeita interação entre eles. (BRITTO, 2002, p. 24) 

 

Outro ponto favorável é que os eventos não acontecem e terminam simplesmente. Eles 

começam antes mesmo de acontecer e seu efeito se prolonga, seja por causa da mídia 

espontânea que ele gera, seja por causa do boca-a-boca. Além disso, os eventos despertam 

emoção nas pessoas, fazendo com que elas não só conheçam, mas, principalmente, sintam e 

vivenciem a marca. Então, ao realizar um evento bem-sucedido, a empresa ainda despertará 

no público, além de recordações do que vivenciaram, a expectativa em relação às próximas 

ações daquela marca, garantindo, com isso, novos eventos. 
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Esse resultado é extremamente vantajoso para as organizações, já que os eventos 

ganham ainda mais força quando são realizados anualmente, pois acabam virando tradição. 

Com isso, “funcionam como ‘promomídia’, tornando-se grandes aliados da assessoria de 

imprensa. O fato é tão importante que a mídia o divulga. Nesse caso, a promoção cumpre o 

papel de ajudar na comunicação e divulgação publicitária da marca ou do produto que está 

patrocinando ou realizando o evento” (FERRACCIÙ, 2007, p. 61).  

O pensamento de Ferracciù vai ao encontro do defendido por Sergio Zobaran (2004, p. 

43), que simplifica a razão pela qual as empresas optam por trabalhar suas marcas através dos 

eventos: 

 

Muitos eventos são realizados apenas por dois motivos que, no fundo, refletem 

apenas um só: fazer aparecer! O primeiro é a formação de opinião começando-se 

pelos próprios convidados. E o segundo é a esperada repercussão pública dessa idéia 

/ ação promocional / evento. 

 

Mas, para conseguir esses resultados, Ferracciù (2007, p.63) alerta que “é imperativo 

que haja uma perfeita sincronia, correspondência e conformidade entre o espírito e os 

arquétipos existentes entre as marcas e os eventos”. 

Se ainda resta alguma dúvida de que os eventos são uma estratégia de comunicação e 

de marketing que permite que as empresas consolidem suas marcas, Gaetano Lops responde 

que as pesquisam mostram que são, pois “hoje 51 % do investimento das marcas em 

comunicação está voltado para eventos. É a primeira vez na história que esse tipo de ação 

ultrapassa a publicidade convencional”.  

Lops ainda apresenta a razão para o sucesso que os eventos vêm alcançando como 

estratégia de comunicação e de marketing: “No mundo convergente que vivemos é 

praticamente impossível uma marca atingir sua meta de vendas através, somente, de TV e 

rádio. Quem compra um carro hoje sem fazer um teste drive?”. 
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5 OS EVENTOS COMO TERRENOS FÉRTEIS PARA CRISES DE IMAGEM 

 

 

 Talvez um dos piores erros que as empresas podem cometer, com graves 

consequências, seja acreditar que “evento é eventualidade”. Como defendido anteriormente, 

evento é um acontecimento planejado, com atividades programadas, visando a determinados 

objetivos – segmentar e se aproximar de seu público, proporcionar uma experiência, valorizar 

a imagem e fortalecer a marca. Agir como se um evento fosse uma série de eventualidades, de 

atividades desordenadas, é colocar em risco não só as metas que se busca alcançar, mas, 

sobretudo, a imagem e a reputação da organização.  

 As empresas deveriam enxergar os eventos como terrenos férteis para que crises de 

imagem aconteçam e, principalmente, se lembrar que “nenhuma empresa, por mais sólida, 

admirada e moderna que seja, está imune à crise” (DUARTE, 2009, p. 363). E de acordo com 

Lopes (apud DUARTE, p. 363), “qualquer coisa negativa que escape ao controle da empresa e 

ganhe visibilidade tem potencial para detonar uma crise”. Duarte (p. 363) acrescenta que do 

ponto de vista da comunicação as crises também podem ser entendidas como “acontecimentos 

que, pelo seu potencial explosivo ou inesperado, têm o poder de desestabilizar organizações e 

governos e suscitar pauta negativa”.  

As crises podem ser desencadeadas por acontecimentos de diferentes proporções e 

consequências, bem como: baixa audiência de público, desastres naturais, denúncias, 

cancelamento de atrações, problemas com artistas, acidentes ou brigas com feridos e/ou 

mortos, dentre muitos outros.  

É possível citar exemplos de incidentes ocorridos em eventos de médio e grande porte 

que, inclusive, influenciaram para a escolha do tema deste trabalho. Em 2007, na “Festa 

Country”, evento de música sertaneja realizado anualmente em Juiz de Fora, Minas Gerais, 

uma jovem de 19 anos morreu ao cair de um brinquedo chamado “Queda Livre”, de uma 

altura de 30 metros. De acordo com o apurado, a causa da morte foi falha humana, resultado 

da falta de comunicação entre o operador de guindaste – que controlava as redes – e o 

operador do cinto que prendia a estudante antes do salto no brinquedo. Por isso, ela teria 

pulado sem a proteção das redes. O acidente aconteceu logo na noite de abertura da décima 

edição do evento e teve repercussão nacional. No ano seguinte, na mesma festa, seis jovens 

foram baleados durante um briga por um homem armado que entrou no evento sem ser 

revistado, pois alegou ser policial militar. Uma das vítimas ficou paraplégica e entrou com um 
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processo contra a organização do evento por danos morais, a qual teve que pagar uma 

indenização de cerca de R$10 mil.  

Neste ano, em um pré-carnaval em Bandeira do Sul, no sul de Minas Gerais, três cabos 

de energia se partiram próximo a um trio elétrico causando 16 mortes e deixando cerca de 50 

pessoas feridas. Segundo o inquérito, uma serpentina metalizada teria causado o acidente. A 

prefeitura da cidade não apresentou ao Corpo de Bombeiros documentação que inclui a 

descrição da estrutura da festa e, devido à existência de trio elétrico, o resultado da inspeção 

veicular emitida pelo órgão de trânsito. Além disso, o Corpo de Bombeiros não vistoriou o 

local antes do evento. A tragédia também teve repercussão nacional, com grande comoção. 

Outro fato recente noticiado em todo o país foi a queda de um camarote durante um show 

(parte do festival Todo Mundo Vai) na Arena Anhembi, em São Paulo, deixando 35 pessoas 

feridas. Segundo a perícia, o acidente aconteceu porque houve sobrecarga na estrutura de 

ferro, que suportava cerca de três mil pessoas. 

Os fatos citados exemplificam bem os incidentes que podem acontecer durante a 

realização de um evento, com desdobramentos que podem ou não acarretar uma crise de 

imagem para a organização. Isso porque a crise não é o acontecimento por si só, mas sim 

quando esse fato tem um desdobramento. No caso de um evento, se houver algum acidente, 

pode ser que haja feridos, que a empresa não tome as providências necessárias, alguma vítima 

a processe e o fato ganhe visibilidade e repercussão na imprensa. Esses são o desdobramento 

do acontecimento, chamado pelo consultor em gerenciamento de crises, Eduardo Prestes 

(apud NEVES, 2005, p. 19), de “catalisador de crise”, que significa incentivar, estimular. Para 

o especialista,  

subentende-se que o desenrolar dos fatos estimulará a percepção negativa dos 

diversos públicos a respeito da empresa, até o evento se tornar uma crise. Isso dá 

margem à conclusão: o ponto de partida para o fato ser denominado crise ocorre 

quando os públicos de interesse da instituição detectam o evento como crítico. 

Sendo assim, se algo com probabilidade de se tornar crise não é percebido como 

tema alarmante pelas supostas partes interessadas, os stakeholders, não haverá crise. 

 

 Mário Rosa (2008, p.72) defende que há pelo menos dez tipos de crises: de origem 

criminosa, de natureza econômica, de informação, desastres industriais, desastres naturais, 

falhas em equipamentos e construções, de natureza legal, de relações humanas, de risco de 

vida e regulatórias. Mas, de acordo com o especialista americano Ian Mitroff (apud ROSA, p. 

72), “toda crise é capaz de ser causa ou efeito de outra crise. Por esse motivo as organizações 

devem estar preparadas para cada tipo individual de crise em seu plano, mas devem se 

preparar também para uma eventual ocorrência simultânea de múltiplas crises”. Quando se 
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trata de eventos a realidade não é diferente. Dependendo do segmento de atuação da empresa, 

todos esses tipos de crises são possíveis de acontecer, talvez até mais de um ao mesmo tempo.  

 O questionamento que fica é se as empresas estão preparadas para lidar com essas 

várias possibilidades de crises que podem acontecer em um evento. Por mais que a maioria 

delas possa ser prevista, muitas organizações ainda são pegas de surpresa e precisam agir 

rapidamente, sem um preparo prévio, correndo o risco de ter sua imagem e sua credibilidade 

abaladas. E, de acordo com Duarte (2008, p.74), “crise de imagem é potencialmente mais 

devastadora do que as ‘crises comuns’ (se é que se pode chamar qualquer crise de comum) 

porque pode destruir o maior patrimônio de uma empresa, personalidade ou profissional – a 

reputação, a confiança”. Por isso, no próximo capítulo será abordada a importância do 

gerenciamento de crises e os procedimentos que ele envolve. 
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6 COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRISES 

 

 

 Nenhuma empresa está imune a crises, mas todas podem evitá-las ou passar por elas 

de forma adequada, agindo com ética, responsabilidade e profissionalismo, causando, assim, 

menos impactos negativos possíveis.   

 

Os especialistas em administração de crise são unânimes quando dizem que 

nenhuma empresa está totalmente preparada para as adversidades, mas que todos 

podem constituir mecanismos para amenizá-las e ser capazes de estabelecer 

diretrizes para esses momentos (DAMANTE, apud DUARTE, 2009, p. 369) 

 

 Duarte acredita que a maioria das crises de imagem, se bem administrada, pode ser 

superada. “Existem princípios, normas de condutas, ações proativas que poderão reverter 

situações críticas e difíceis em benefício da empresa” (2009, p. 363).  

O gerenciamento de crises vem sendo estudado há relativamente pouco tempo, desde 

meados da década de 1970, inicialmente nos Estados Unidos. Duarte (2005, p. 365) esclarece 

que administrar a comunicação de crises 

 

consiste em todos os passos que a organização irá tomar no sentido de esclarecer, 

por todas as formas e meios, todos os seus públicos (internos e externos), com vistas 

em evitar estragos ainda maiores a sua imagem. Saber conduzir esse processo 

constitui basicamente o êxito ou o fracasso na condução de uma crise 

 

O mesmo autor cita Caponigro (2000) para completar que “é a função que trabalha 

para minimizar o potencial de perigo da crise nos negócios e ajuda a ter o controle da 

situação. Ou seja, a administração de crise trabalha para minimizar o estrago na reputação da 

empresa”. 

Rosa (2008, p. 69) orienta que “a principal premissa da administração de crises é a de 

que esse tipo de evento segue um certo padrão”. E, de acordo com a lógica, se há um padrão, 

os questionamentos e as dúvidas sobre que providências tomar se repetem regularmente, 

possibilitando que se pense e se planeje antes que esses acontecimentos aconteçam, para que, 

dessa forma, as ações tomadas sejam mais assertivas. 

Segundo Prestes (apud NEVES, 2005, p. 40), “gerenciar crises significa: enfrentar 

ameaças corporativas, reconhecer seu potencial de se tornar uma crise e trabalhar (ter um 

plano de ação) para evitá-las ou mitigá-las de forma rápida e eficaz”. No entanto, o grande 
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problema é o despreparo das empresas para fazer esse trabalho de prevenção e gerenciamento 

de crises, o que pode culminar em ações amadoras e irracionais durante o acontecimento.  

De acordo com a Pesquisa de Comunicação Corporativa do Instituto Aberje de 

Pesquisas e Ideafix Estudos Institucionais (setembro de 2001) com 100 empresas do Sudeste 

do país, citada por Neves (2005, p. 26) em sua monografia, 81% dos grupos de capital 

estrangeiro estavam preparados para situações de crise, enquanto somente 53% das nacionais 

apresentavam o mesmo preparo. Apesar de abranger apenas a região sudeste, pode-se aferir da 

pesquisa não só o despreparo das organizações, mas também a discrepância entre as empresas 

nacionais e as de capital estrangeiro.  

Cahen (apud NEVES, 2005, p. 26) sinaliza que “países americanos e europeus estão 

mais bem preparados porque têm políticas de relações públicas melhores, ou políticas de 

comunicação melhores”. Para o autor, a causa do despreparo é “a simples falta de percepção 

sobre um evento ruim, um dia chegar. O ser humano resiste a fazer aquilo que eu chamo de 

política de criatividade inversa: imaginar o pior que pode acontecer, o pior cenário e se 

preparar pra ele”. 

Há de se repensar e reforçar, portanto, a importância da comunicação para que as 

empresas se tornem mais bem preparadas para situações adversas. Afinal, como afirma Duate 

(2009, p. 371) “o assessor de imprensa tem hoje também o papel de estrategista, mais do que 

o de ‘apagador de incêndios”. 

 

 

6.1 A PALAVRA DE ORDEM: PREVENÇÃO 

 

 

 Em “A Era do Escândalo”, um livro clássico na discussão da crise, Mário Rosa 

relembrou a definição do que chamou, em seu livro anterior, de “Síndrome de Aquiles”. 

Aquiles é um dos personagens da mitologia grega, filho da semideusa Tétis e do rei Peleus, 

batizado pela mãe no rio Estige. Para torná-lo invencível, a mãe mergulhou-o no rio que tinha 

o poder mágico de tornar invulnerável qualquer parte que banhasse. Ela colocou Aquiles de 

cabeça para baixo para que a água cobrisse a maior extensão possível de seu corpo, 

segurando-o apenas por um calcanhar, que passou a ser seu único ponto fraco. Aquiles 

tornou-se, então, um general temido e conhecido por suas inúmeras vitórias, até que um dia 

sucumbiu após uma lança tê-lo atingido no calcanhar. 
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O que chamo de Síndrome de Aquiles é justamente essa armadilha que abate líderes 

e organizações vencedoras quando atingidas em seu ponto fraco. Depois de uma 

trajetória construída ao longo de anos, força e vitória se transformam – por força de 

uma única lança – em derrota e fragilidade. (ROSA, 2008, p. 426) 

 

 O autor tenta mostrar com a história que o que aconteceu com Aquiles já aconteceu, e 

continua a acontecer, com políticos, empresas e líderes modernos, que da noite para o dia 

podem sucumbir e deixar de representar o que antes representavam.  

 

É uma inversão de 180 graus na imagem, essa guinada, que chamo de Síndrome de 

Aquiles. O mais curioso é que essa síndrome atinge principalmente as organizações 

e os líderes vencedores. (...) Porque quem desenvolve uma trajetória de sucesso 

passa a acreditar mais em si mesmo e em suas certezas do que nas certezas dos 

outros. (...) É como se quem conseguisse se transformar num Aquiles moderno, 

produzindo uma sucessão de vitórias, passasse a se sentir um predestinado. Como 

alguém que foi banhado no rio da invulnerabilidade. Em maior ou menor grau, quem 

conquistou sucesso, poder ou fama num nível muito acima do normal confia muito 

mais em si mesmo e em seus próprios julgamentos, pois foram esses os instrumentos 

que o guiaram até o sucesso. (ROSA, 2008, p. 426) 

 

 Rosa alerta, dessa maneira, que o sucesso de uma organização pode significar ao 

mesmo tempo o seu fracasso, caso provoque um excesso de confiança capaz de cegá-la para 

os perigos presentes no ambiente que a cerca. Essa confiança exacerbada torna a empresa 

mais vulnerável, com um ponto fraco, assim como o de Aquiles. “Acredito que a única forma 

de combater essa síndrome é utilizando a prevenção. Usando uma metáfora, se Aquiles usasse 

uma bota de aço talvez estivesse vivo até hoje...” (ROSA, 2008, p. 426). 

  A história de Aquiles ilustra muito bem a postura de muitas empresas, que, por serem 

vitoriosas, acreditam estar imunes a qualquer crise. Durante entrevista estruturada e conversas 

informais com a assessoria de imprensa da DM Promoções – organizadora de diversos 

eventos de médio e grande porte em Belo Horizonte, como o Axé Brasil e Uai Folia –, foi 

possível perceber que, apesar de investir em comunicação, a empresa credita a falta de um 

trabalho específico de prevenção e gerenciamento de crises à experiência na promoção de 

eventos e consequente credibilidade conquistada ao longo dos anos.  Além de nunca ter 

acontecido nenhum incidente que culminasse em uma crise, a empresa realiza seu trabalho de 

forma séria e responsável, toma todas as providências necessárias e conta com uma equipe 

experiente, em que todos sabem exatamente quais são suas funções. Enfim, teoricamente a 

receita perfeita para a organização de qualquer evento. Não que o know-how, a credibilidade 

da organização e todos esses fatores não sejam importantes, mas eles não evitarão que uma 

crise aconteça e a organização sucumba, assim como Aquiles, diante dela. Eles podem sim ser 
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fatores facilitadores para o gerenciamento de crise, no entanto não dispensam o trabalho de 

prevenção. 

De acordo com Rosa (2008, p. 427), a prevenção consiste basicamente em “entender 

que o reconhecimento de uma fraqueza não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é o primeiro 

passo para superá-la, para ficar mais forte”. O autor aconselha, ainda, que “para reconhecer 

nossos pontos fracos, nossos calcanhares de Aquiles, a primeira coisa a fazer é buscar 

permanentemente identificá-los. É tentar prever crises – as lanças – antes que elas nos 

atinjam.”  

Os manuais teóricos e os especialistas em crises apontam a prevenção como uma das 

melhores soluções para evitar danos demasiados à imagem da empresa. Como as crises são 

potencialmente previsíveis e seus desdobramentos podem ser projetados previamente, é 

possível planejar com antecedência as ações que serão tomadas para cada uma delas, as 

primeiras providências, o posicionamento da organização, o discurso adotado, etc.  

A consultora americana Robin Cohn (apud ROSA, p. 74) aponta a eficácia dessa 

postura preventiva, afirmando 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”. Ela sugere que as empresas 

busquem identificar no mínimo dez problemas potenciais que podem afetar sua companhia, 

indicando qual seria a repercussão de cada um deles, a primeira mensagem para cada e 

elegendo quem participaria de seu Grupo de Crise. A consultora indica, ainda, que as 

empresas devem rever a cobertura de seus seguros e saber exatamente o que eles cobrem, 

além de manter canais de comunicação profissional com a mídia.  

Michaek W. Kempner (apud DUARTE, 2008, p. 384), presidente da MWW / Strategic 

Communication, empresa de relações públicas de New Jersey, acrescenta aos itens citados por 

Cohn o preparo de uma lista de repórteres que fariam a cobertura do fato ocorrido, a 

organização do espaço de trabalho e equipamentos para os repórteres e o desenvolvimento de 

checklists para que detalhes não sejam esquecidos.   

Como brilhantemente afirma Rosa (2008, p. 70), “a palavra-chave do gerenciamento 

de crises, portanto, é prevenção”. Ele explica que assumir uma postura preventiva significa 

mapear todos os obstáculos que podem surgir e definir, antecipadamente, sem pressão, as 

soluções que serão tomadas. “Na hora da crise, o importante é lidar com o problema da forma 

mais adequada – e isso é muito mais fácil se houve um planejamento prévio. Resumindo: a 

hora da crise é hora de reagir – e não de planejar”. Para o autor, a empresa deve planejar em 
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tempos de normalidade, e quanto melhor for esse planejamento, mais rapidamente e da 

melhor forma será sua reação e recuperação diante de uma crise.  

 Entende-se, dessa forma, que não se deve contar apenas com a experiência e com 

talentos individuais, tampouco agir de forma improvisada, com a desculpa de que cada 

situação demandará uma ação diferenciada – isso é fato, mas é possível determiná-la com 

antecedência e de forma racional. De acordo com Rosa, “acreditar na improvisação é uma 

aposta errada”, pois “o improviso costuma ser a semente das grandes crises”. O autor defende 

que “o gerenciamento de crises é apenas um outro nome da palavra prevenção” . 

 

 

6.2 AÇÕES PARA O GERENCIAMENTO DE CRISE 

 

 

 Francisco Viana (apud DUARTE, 2009, p. 364) aponta algumas características nas 

crises das empresas, como o elemento surpresa, a falta de costume de lidar com a mídia, a 

ausência de informações, a maneira como seus impactos se propagam, a curiosidade da mídia, 

a mobilização da opinião pública e dos governantes e a falta de iniciativa. O elemento 

surpresa pode levar uma organização a dar um passo em falso, tomar uma atitude errada, da 

mesma forma como a falta de hábito de lidar com a mídia induz a erros no relacionamento 

com a imprensa e mal entendidos desnecessários. 

Todas essas características citadas podem representar fatores dificultadores para se 

enfrentar uma crise, impondo uma série de ameaças às empresas. Por esse motivo, serão 

apresentadas algumas ações fundamentais para evitá-las ou minimizá-las.  Desde já, é preciso 

que fique claro que as empresas, nos momentos de crise ou mesmo diante de pequenos 

incidentes, devem assumir uma postura proativa. Elas devem se antecipar à repercussão dos 

fatos, ser ágil nas respostas e se colocar à disposição da imprensa.  Deve-se evitar que 

aconteça o que relata Francisco Viana (apud DUARTE, p. 367): “hoje, na maioria dos casos, a 

imprensa fica sabendo dos acontecimentos negativos antes dos próprios interessados”. 

 Rosa (apud DUARTE, p. 368) reforça a importância de a organização agir 

antecipadamente: “para quem está no centro de uma crise, perder a iniciativa logo que ela 

eclode pode significar a perda de todo o processo”. Duarte (p.369) também cita o alerta de 

Marilene Lopes, ex-gerente de comunicação da Xerox, de que “a rapidez e a transparência em 

situações de crise podem até mesmo reverter o problema”. O autor esclarece que “muitas 

vezes a crise ainda não se instalou na empresa. Há indícios ou sinais de que pode surgir. Esta, 
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portanto, deve ser a hora de agir com mais precaução e profissionalismo”. No entanto, 

Chaparro (apud DUARTE, p. 369) adverte que “não basta responder: exige-se resposta 

suficiente, direta, sincera, convincente, facilitadora do trabalho do repórter”. 

 Além de tomar a iniciativa, a empresa deve ter sempre a verdade como uma aliada nos 

momentos de crises, mesmo que a situação não seja a mais favorável.  Isso porque, de acordo 

com Rosa (2008, p. 108), “é quase impossível sustentar uma mentira numa crise de longa 

duração e grande repercussão. Ingenuidade é imaginar o contrário”. Ele alerta que os 

estudiosos do escândalo como um fenômeno do mundo moderno já definiram a tentativa de 

mentir ou enganar o público como “transgressões de segunda ordem”. 

 Uma das primeiras providências que as empresas devem em relação ao trabalho de 

prevenção e gerenciamento de momentos críticos é definir um Comitê de Gerenciamento de 

Crises (CGC), estrutura fundamental para estabelecer a cultura de crise da organização. 

Duarte (2009, p. 374) o define como “grupo de pessoas ligado à diretoria, com poder de 

decisão, acionados tão logo ocorra algum acontecimento capaz de ameaçar a imagem da 

empresa ou provocar repercussão negativa na opinião pública”. É esse grupo, inclusive, quem 

vai desenvolver o Plano de Gerenciamento de Crises, “sinalizar os pontos vulneráveis da 

organização e, com isso, definir objetivos, estratégias e táticas para enfrentar as crises”.  Rosa 

(2008, p. 321) recomenda que o CGC não seja uma estrutura excessivamente burocratizada, 

para “agir com flexibilidade e agilidade necessárias numa crise”. Duarte (2000, p. 374) 

acrescenta que ele deve ser composto por “poucas pessoas, conhecedoras da organização, com 

poder de decisão e disposição para prestar esclarecimentos, se possível com treinamento em 

media training”. Ele alerta que esse grupo deve ser acionado assim que acontecer uma crise 

ou caso o cenário aponte para essa perspectiva. 

O formato de CGC proposto pelo consultor americano Jeffrey Caponigro, considerado 

mais adequado por Rosa, é composto por: presidente; coordenador ou “facilitador”; diretor de 

relações públicas ou comunicações; diretor de recursos humanos; responsável pela área de 

operações; responsável pela área de segurança; responsável pela área de qualidade; e 

consultor externo. Essa composição, no entanto, pode mudar de acordo com o porte, a 

estrutura e a área de atuação da empresa.  

 

 O Comitê de Gerenciamento de Crises deve se dedicar a uma sistemática de 

treinamento interno para situações desse tipo, o que implica fazer auditorias 

regulares de crise, avaliações sobre os erros e acertos de crises passadas e a 

formulação de sistemas que permitam a detecção prévia de crises. Entre as missões 

estratégicas de CGC, três se destacam: 1) Estabelecer o ranking das crises que uma 

organização está mais passível de atravessar; 2) Definir os estágios de cada uma 
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dessas crises, considerando três etapas distintas: a pré-crise, o ápice e o pós-crise. É 

preciso definir as ações para cada estágio; 3) Definir o papel de cada integrante do 

CGC. (ROSA, 2008, p. 322) 

  

A partir do Comitê de Gerenciamento de Crises, a organização deve dar início à 

elaboração de um instrumento indispensável para todas as empresas, que é o plano de 

gerenciamento de crise. Ele ajudará a deixá-la mais bem preparada para enfrentar esses tipos 

de situações. Esse instrumento era usado inicialmente como plano de contingência, com o 

objetivo de prever todas as ações logísticas que as organizações de grande porte devem 

colocar em prática em uma situação de calamidade. Segundo Rosa, planos como esse 

continuam a ser estudados e são decisivos não só quando acontecem grandes catástrofes, mas, 

sobretudo, para evitá-las. No entanto, houve uma evolução conceitual, quando profissionais 

da área ampliaram a definição e começaram a usar a expressão “Planos de Crises”.  

 

Porque em um mundo interligado em tempo real via Internet ou televisão, as crises 

acontecem sempre no lugar concreto onde o fato ocorreu (o lugar do acidente, a 

região de um grande vazamento tóxico, o plenário de uma CPI ou a sala de um 

depoimento judicial), mas também onde quer que as imagens do fato chegarem.  

Assim, não adianta apenas ter um excepcional plano técnico de contingência, que 

funcione perfeitamente no local do problema. É fundamental também que a 

excelência desse plano seja percebida.  Um Plano de Gerenciamento de Crises, sob a 

ótica da comunicação, é um conjunto de medidas, posturas e consensos capazes de 

fazer com que o sucesso de uma ação no lugar onde ocorreu uma situação adversa 

possa ser captado como tal. (ROSA, 2008, p. 71) 

  

 Mário Rosa (2008, p. 72-73) enumera os seis pontos básicos que devem estar 

presentes em um Plano de Gerenciamento de crises: avaliação das crises mais prováveis, o 

comando das situações de crise, a doutrina de crise, base de dados, definição do porta voz e 

auditorias de crise.  

Uma das primeiras funções do plano é justamente o trabalho de prevenção, de mapear 

as crises que podem acontecer e prejudicar a organização, tema já discutido o suficiente neste 

trabalho. Em relação ao comando das situações de crises, o autor defende que a empresa deve 

definir, antes que qualquer incidente aconteça, quais serão os líderes que conduzirão o 

trabalho de enfrentamento da situação. Essa etapa é de extrema importância para que a 

empresa dê continuidade a suas atividades durante a crise e para que esses líderes sejam 

treinados antecipadamente para lidar com esse tipo de acontecimento. Afinal, como alerta 

Rosa, “crises, especialmente as que afetam organizações mais complexas, paralisam o mais 

alto nível gerencial”. 
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Já a doutrina de crise diz respeito à definição de “como a organização irá se comportar 

em cada situação de crise, quais as ações que precisarão ser adotadas preliminarmente, que 

pessoas deverão ser acionadas, o que cada uma delas fará”. É fundamental que essas ações 

sejam bem detalhadas e que a equipe seja treinada para essas situações, para que no momento 

da crise não haja dúvidas sobre qual atitude tomar. Nessa fase, a empresa deve definir qual 

será o seu posicionamento e qual será a mensagem transmitida para seus públicos.  Para isso, 

Rosa aconselha que dois eixos fundamentais sejam levados em conta: “aquilo que você quer 

dizer” e “aquilo que você quer alcançar” (2008, p. 149). 

 

Para formular o cerne de sua mensagem é preciso desenhar o que chamo de 

“moldura” de comunicação, aquele preceito geral, o diapasão, o centro gravitacional 

de todo o esforço comunicativo. O conceito. Pode-se chamar a isso de “missão” da 

crise: uma mensagem com começo, meio e fim que seja o núcleo central de todas as 

outras mensagens. É o pilar de sustentação de todo o esforço. Uma espécie de 

mantra. Definida essa “mensagem-síntese”, é preciso tentar prever as questões que 

serão colocadas pela imprensa. (ROSA,2008, p. 150) 

 

Para tentar levantar os questionamentos que serão feitos pela imprensa, a consultora 

Karen Friedman sugere que sejam feitas duas listas. Uma com todas as perguntas que a 

empresa pode antecipar que serão feitas, com dois tópicos curtos ao lado de cada uma delas, 

para auxiliarem nas respostas.  Já na segunda lista devem estar as questões que a organização 

deseja que não sejam feitas, mas ela também deve ter respostas para elas. Essa definição da 

mensagem deve ser feita com antecedência, focando sempre no público que se deseja 

alcançar, ou seja, ela deve ser clara e consistente. 

O quarto ponto do plano, a base de dados, Rosa (2008, p. 73) define como  

 

a preparação prévia de documentos de informação (como todas as medidas de 

segurança adotadas numa indústria ou todas as revisões feiras numa aeronave) e a 

reunião de dados aparentemente simples, mas vitais, como o telefone de todos os 

fornecedores, de autoridades, jornalistas, enfim, daqueles que precisam ser 

acionados em caso de necessidade. A base de dados pode ser composta também por 

pesquisas permanentes de opinião (antes, durante e depois da crise), discursos 

previamente definidos para cada tipo de crise prevista, a velocidade com que serão 

dadas as respostas, etc. 

  

A definição do porta-voz, também chamado por alguns autores como portadores de 

vozes, também é uma etapa muito importante, pois ele é “uma figura-chave em 

acontecimentos que exijam elevada exposição”, ou seja, é quem representará a empresa 

perante a mídia e, consequentemente, a opinião pública. Para Duarte (2009, p. 375), na crise a 

organização deve  
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eleger um porta-voz que passe credibilidade, tenha treinamento para lidar com a 

imprensa e conheça profundamente a própria empresa e o problema. Ao definir esse 

porta-voz, optar de preferência por alguém que tenha domínio e controle sobre o 

negócio da empresa; habilidade para ouvir; expressar-se; para manter-se calmo, sob 

forte pressão; postura e boa aparência e, mais importante, transpire credibilidade. 

Não adianta milhões de dólares em publicidade, marketing agressivo, se na hora da 

crise a empresa trabalha com o improviso. Esse é um contra-senso perigoso. 

 

A definição desse porta-voz dependerá de cada situação, de quem apresentará as 

qualidades citadas pelo autor para representar a empresa perante seus públicos. Percebe-se, 

pelos conselhos dados, que a forma como se fala é tão importante quanto o que se fala, por 

isso esse portador da voz da organização deve conhecê-la a fundo e ser treinado para exercer a 

função. 

Rosa (p. 146) vai ao encontro do que foi proposto por Duarte e define as sete regras 

para exercer a função de porta-voz: 

 

1) O porta-voz não fala em tese. Não faz especulações. Apenas comenta fatos. 2) O 

porta-voz não pode mentir. 3) O porta-voz não pode permitir privilégios. Suas falas 

são necessariamente públicas e, por isso mesmo, o conteúdo deve ser igualmente 

acessível para todos. 4) O porta-voz deve ter tarimba (ou ser treinado) para 

desempenhar a função. É preciso que ele seja capaz de falar, extraindo a maior 

utilidade possível em termos de transmissão de mensagem do conteúdo de cada fala. 

5) O porta-voz precisa ter credibilidade de respaldo da “voz” que ele porta, seja uma 

empresa, uma instituição, um líder. 6) O porta-voz precisa ter domínio técnico ou 

informação em profundidade para esclarecer determinadas questões, especialmente 

as mais técnicas. 7) O porta-voz não pode perder o equilíbrio. Por ser a face de uma 

organização, sua imagem não lhe pertence. Qualquer exagero – ironias, humos 

duvidoso, frases com rancor, demonstrações de impaciência, de exaltação ou 

irritação – será necessariamente associado à “voz” que ele representa.  Em outras 

palavras, suas coesões não podem ser “casuais” ou fruto “do momento”.  

  

 Percebe-se que a maioria das dicas está atrelada à imagem que o porta-voz tem, se é 

condizente com o que a organização precisa, e à imagem que ele deve passar. O autor 

acrescenta outras três regras que, de acordo com o jornalista Larry Speakes, que foi porta-voz 

da Casa Branca no governo Ronald Reagan e posteriormente ocupou funções de alta gerência 

em grandes corporações americanas, devem nortear a atuação de um porta-voz em situações 

de crise: “diga tudo o que puder, o mais rápido que puder; fale com uma única voz; nada 

substitui a honestidade” (p. 147). Duarte (2009, p. 369-370) explica que “dizer tudo de uma 

vez é uma tática que atinge vários objetivos”. Agindo dessa maneira, a empresa estará 

reduzindo a duração da cobertura, pois sairá tudo na primeira notícia, “restando pouco ou 

nada a ser acrescentado no dia seguinte”. Além disso, ela reduzirá “o temor criado na mente 

dos leitores”, afinal “quanto menos se conhece de uma situação perigosa, mais medo se tem”. 
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Por fim, o autor argumenta que “dizer logo tudo o que há pra dizer faz sua empresa ser vista 

da maneira mais favorável possível em circunstâncias difíceis”.  

A responsabilidade do porta-voz é muito grande, pois é ele quem vai transmitir as 

mensagens definidas pela organização para a imprensa. Em 15 segundos, ou qual for o tempo 

da entrevista concedida, ele pode virar o jogo a favor da empresa em uma situação de crise ou 

colocar tudo a perder.  

Por isso, Rosa (p. 148-149) apresenta também em seu livro as recomendações da 

consultora de comunicação americana Karen Friedman. Ela orienta que o porta-voz deve 

acreditar naquilo que está transmitindo, mostrando energia e entusiasmo, e procurar fazê-lo 

com mensagens claras e objetivas, para que seja entendido e a informação possa ser passada 

adiante. Além disso, ele só deverá informar sobre aquilo que está confirmado e estar acessível 

e disponível sempre que solicitado. Friedman reforça que o porta-voz não deve mentir, 

tampouco evitar prestar esclarecimentos, recorrendo ao famoso “nada a declarar”. 

O último item dos planos de gerenciamento, auditorias de crise consistem em auditar, 

vasculhar, examinar permanentemente a organização para descobrir potenciais focos de 

crises. Segundo Rosa, um instrumento muito útil em auditorias de crise é a auditoria de 

imagem.  

 

Por auditoria de imagem, devem ser entendidas pesquisas feitas nas organizações 

(aplicáveis também a pessoas físicas), nas quais são apresentados questionários para 

aferir a capacidade de enfrentar acontecimentos críticos. Basicamente, as auditorias 

de imagem buscam responder a quatro questões: o que é uma crise e por que ela 

acontece? Qual é a diferença entre uma crise e o dia-a-dia do setor ou do ramo da 

organização (e por quê)? Quais são as crises que a organização está preparada para 

enfrentar (novamente o por quê)? E quais as crises que não está preparada para 

enfrentar (por quê)? Todas essas respostas são cruzadas e, à luz das técnicas de 

gerenciamento de crises, no final resultam na auditoria de imagem (2008, p. 114) 

 

 Até este momento, é possível extrair um pequeno guia prático de como se preparar 

para uma situação de crise, com o objetivo principal de não precisar enfrentá-la. Contudo, 

faltam algumas dicas do que é aconselhável que a empresa faça quando a crise eclode e ela se 

encontra “no olho do furacão”.  

No momento da crise, a organização tende a voltar toda a sua atenção para a imprensa, 

munindo-a de informação, acompanhando a cobertura e tentando minimizar os impactos. Esse 

procedimento está correto, mas deve-se estar atento a todos os públicos, incluindo 

funcionários, acionistas, fornecedores, dentre outros. O público interno, muitas vezes 

negligenciado, também ajuda, conforme afirma Rosa (2008, p. 339), a “fazer a comunicação”. 

“Os funcionários devem estar bem informados, assim como os órgãos de classe”. Duarte 
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(2009, p. 380) também acredita que o funcionário “precisa ser informado imediatamente de 

qualquer ato que implique ameaça à imagem da empresa. Se não existir o engajamento do 

público interno, a empresa terá dificuldades para convencer a opinião pública”. Ele explica 

que se o empregado não tiver condições de rebater prontamente o que estão falando da 

organização, se ele mesmo não confiar na seriedade da empresa, o clima tende a piorar, 

causando um efeito multiplicador. “Os funcionários são os primeiros formadores de opinião”, 

diz Rosa (apud DUARTE, 2000, p. 381) 

Dentre as ações destinadas à imprensa, assessoria de imprensa da organização pode 

criar textos-padrão para serem utilizados no caso de crises previstas. Além disso, para 

administrar a versão da crise,  

devem-se levantar todos os dados com a maior transparência e fixar uma estratégia 

de esclarecimento. Podem-se utilizar explicações diretas aos jornalistas, press 

releases, nota paga (casos excepcionais) ou entrevista coletiva, em episódios de 

maior repercussão. A dimensão da explicação deve ser proporcional à versão ou ao 

fato que desencadeou a crise. (DUARTE, 2000, p. 385-386)  

 

E além da imprensa, a empresa deve buscar outros meios de se comunicar com a 

sociedade, buscando sempre escolher o melhor canal para cada público.  Duarte (p. 378) 

exemplifica que no auge da crise, “os jornais e a TV podem não ser a melhor opção para 

comunicar-se, por exemplo, com empregados, analistas de mercado, parlamentares, 

investidores ou a comunidade atingida”. Para esses casos, ele elege “publicidade, mala direta, 

TV Corporativa, internet, intranet, cartas” como alternativas viáveis.  

Por fim, quando o assunto é evento, é provável que a crise seja fruto de um acidente 

ou até mesmo de uma grande tragédia. Nessas ocasiões, a empresa deve encarar o fato, prestar 

todo o atendimento necessário às vítimas e familiares, atender com rapidez e responsabilidade 

(não mentir, não omitir e não divulgar informações antes que os envolvidos no acidente 

estejam cientes) a imprensa, apurar as causas e assumir os possíveis erros.   

Rosa (2008, p. 354-355) lembra que as tragédias “provocam imediatamente um clima 

de grande comoção e mais do que nunca os valores (positivos e negativos) associados à 

empresa, ao líder ou à organização terão impacto direto sobre a percepção da opinião 

pública”.  Por isso, ele sugere que a empresa reaja a partir de algumas definições.  

Em relação às suas atividades, ele defende que “a operação não pode parar. A não ser, 

obviamente, que toda a instalação industrial tenha sido afetada. O autor argumenta que dar 

continuidade à operação ajuda a empresa a superar a própria crise, pois o contrário pode 

aparentar imobilismo e aumentar a “percepção coletiva de gravidade do episódio”. O autor 

também ressalta a importância de dar atenção e suporte aos familiares de eventuais vítimas.  
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Isso se faz com um serviço específico de informações para os familiares, 

hospedagem, transporte para o local escolhido como base e toda ajuda para que os 

parentes se desincumbam de procedimentos burocráticos de toda sorte, incluindo 

trâmites legais em hospitais e serviços funerários, preparação de velórios, enterro, 

etc. Esse é um momento em que emoções e dor tendem a provocar uma natural 

paralisia. Não se esqueça do serviço religioso. (ROSA, 2008, p. 354) 

 

 Outro ponto destacado, fundamental para ganhar a confiança da mídia, da opinião 

pública e dos envolvidos diretamente no acidente, é investigar o mais rápido possível as 

causas da tragédia e colocar-se à disposição para ajudar no esclarecimento do fato ocorrido. 

Além disso, mesmo com a “sede” de informação da imprensa, é importante, segundo o autor, 

tomar o cuidado de “informar à opinião pública o nome das vítimas apenas após isso ter sido 

comunicado aos familiares”. 

 Rosa reforça que deve ser adotada uma postura de transparência e de comunicação 

permanente, “com boletins ou coletivas com periodicidade previamente definida e 

compartilhada com os meios”. E além do trabalho de abastecer a imprensa com informações, 

é aconselhado que a empresa monitore o que está sendo divulgado para que“sempre que uma 

versão fantasiosa tomar corpo no noticiário”, ela possa desmontá-la “com fato de forma 

cabal”.  

 Ao tratar do público interno, o autor alerta que apenas funcionários em bom estado 

emocional devem continuar trabalhando no atendimento ao público, pois “se o seu 

funcionário demonstra desespero, imagine o sentimento que provoca nos clientes”. Ele 

acrescenta que é no momento de crise que o colaborador deve estar Mais informado do que 

nunca, para que consiga atingir outros públicos fora da organização.  

 O autor fala, ainda, da postura que a empresa deve tomar de assumir seus erros e 

demonstrar contrição causada pelo acontecimento. “Mesmo que a culpa da tragédia não tenha 

sido da organização, entende que ela pode ser tratada como culpada no auge do episódio”. Por 

isso, ele sugere que ela “retire do ar toda e qualquer publicidade que esteja prevista para os 

dias seguintes à tragédia” e “sempre que internamente tenha sido esgotada a questão, assuma 

seus erros”. 

Rosa também aconselha que a empresa adote o que Lukaszewski chama de ‘modelo 

penitencial’, cujo significado é justamente “fazer penitência, reparar o prejuízo causado 

impondo a si mesmo algum tipo de prejuízo que se transforme numa forma de reparação”. O 

modelo penitencial tem sete passos:  
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1) Admita voluntariamente os erros cometidos; 2) Explique por que os erros 

aconteceram (não importa o quão estúpidos tenham sido); 3) Diga e demonstre 

contrição e preocupação sinceras; 4) Concorde em dar os passos necessários para a 

solução do problema; 5) Peça a ajuda das vítimas e aceite conselhos da comunidade; 

6) Prometa publicamente não deixar acontecer de novo; 7) Encontre um modo de 

pagar (de fazer penitência), aliviar ou compensar alguém pelos erros cometidos. 

(ROSA, 2008, p. 182-183) 

 

Passado o auge da crise, a organização ainda tem um longo caminho pela frente na 

continuidade de suas atividades e no trabalho de recuperação de sua credibilidade perante 

diversos públicos. De uma forma ou de outra, a imagem da empresa será atingida, mas o 

trabalho de comunicação é fundamental para que esses “arranhões” sejam minimizados e não 

estraguem a sua reputação, construída ao longo de anos. Fica, portanto, a lição de que 

“transpor uma crise de imagem é uma batalha de longa duração. Ganha-se, perde-se, há 

avanços, recuos. É muito desgastante e os resultados não aparecem no dia seguinte. São 

pequenas batalhas cotidianas” (ROSA, 2008, p. 297). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Buscou-se com este trabalho levantar a seguinte questão: os eventos são uma 

estratégia de comunicação para o fortalecimento da marca ou um risco para a imagem 

institucional?  A conclusão que se chega é que não é possível escolher uma resposta apenas. 

Os eventos são sim uma ferramenta que possibilita à empresa conhecer e segmentar 

seu público, relacionando-se com ele de forma a proporcioná-lo as emoções e experiências 

que ele tanto quer e necessita em seu dia-a-dia, trabalhando, com isso, sua imagem no 

mercado e fortalecendo sua marca.  

Entretanto, os eventos representam também um risco para a imagem institucional, uma 

vez que vários incidentes podem acontecer e desencadear uma crise. Não se pode esquecer, 

porém, que as crises são inerentes aos negócios, que nenhuma empresa, seja de qual porte for, 

está imune a essa situação. Por mais precavida que a empresa seja, sempre haverá a 

possibilidade de uma crise eclodir da noite para o dia, deixando-a mais vulnerável e podendo 

abalar sua imagem e reputação.  

Contudo, a crise também pode significar uma oportunidade. Ao passar por um 

momento difícil, a empresa se dará conta do quão importante é o trabalho de prevenção e 

gerenciamento de crises, bem como da atuação da assessoria de comunicação. As crises são 

previsíveis e, por isso, possíveis de serem evitadas em muitos casos. E mesmo que a empresa 

não consiga evitar que ela aconteça, ela saberá conduzir a situação com muito mais 

proatividade, habilidade e profissionalismo se contar com um plano de contingenciamento.  

Sabendo exatamente o que fazer em cada situação, tendo simulado certos 

acontecimentos, contando com um bom porta-voz e mantendo um relacionamento adequado 

com a mídia, a organização conseguirá transpor esse momento de crise com mais facilidade. 

Dessa forma, os impactos serão os menores possíveis e será questão de tempo para que a 

situação volte à normalidade e sua imagem esteja recuperada. É possível, por mais 

inacreditável que pareça, que a empresa saia desse momento de crise muito mais forte e 

competitiva do que antes era.  

O importante, portanto, é deixar de encarar os eventos como sinônimos de 

eventualidades e passar a se lembrar mais de seus calcanhares de Aquiles, protegendo-os das 

lanças, ou seja, dos infortúnios que podem acontecer nesse meio. O que separa a crise da 

oportunidade é justamente a postura que será tomada diante dela. 
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