DO S S I Ê

Um plano de
comunicação
eficaz

Crise, emergência ou incidente? Saiba reconhecer a situação
que envolve sua empresa e identiﬁque em que fase se encontra
e qual deve ser o procedimento correspondente
Por Barry McLoughlin

U

m trágico desastre de trens nos Estados Unidos, o desabamento de um túnel no
Japão, a retirada de minivans defeituosas do mercado, a alteração intencional de um
medicamento, a falha de uma agulha hipodérmica –todos esses fatos tiveram algo
em comum: chamaram a atenção pública e colocaram em perigo a empresa ou as pessoas
diretamente neles envolvidas. No entanto, os resultados foram muito diferentes, porque
alguns desses problemas foram bem conduzidos e outros não.
Em qualquer caso, o ponto de partida é como saber se o que se encontra pela frente é
uma crise. Parece uma pergunta fácil de responder, mas na verdade não o é.
De fato, um dos erros mais freqüentes que se cometem nas empresas é a interpretação
equivocada da natureza e do alcance de um evento, o que leva a um cálculo errado do dano
que poderia causar. É preciso antes de tudo saber identiﬁcar os diferentes tipos de situação:
incidente, emergência e crise.

Sinopse
O que acontecerá se a informação sobre uma crise que
abateu sua empresa não for fornecida oportunamente?
Os jornalistas buscarão fontes alternativas que não
retratarão necessariamente a verdade dos fatos.
Portanto, o silêncio é contraproducente, seja em
uma crise, em uma emergência ou em um incidente
envolvendo seu negócio.
Este artigo diferencia crises, emergências e
incidentes, e sugere detalhadamente como reagir
a cada um desses acontecimentos. O autor ressalta a
importância de estabelecer objetivos para enfrentar
as diﬁculdades conforme seu estágio. Tais objetivos,
garante, podem ser alcançados se a empresa seguir
cinco princípios de comunicação.
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A proposta fundamental do autor, no entanto,
é a elaboração de um plano de comunicação
constituído de dez etapas. Além de descrever sua
criação e execução, este artigo explica o papel da mídia
e apresenta, no quadro da página 71, o perﬁl ideal
do proﬁssional responsável por lidar com
os jornalistas.
Barry McLoughlin é presidente da ﬁrma de consultoria em
comunicação McLoughlin Media, sediada em Washington, EUA,
e um dos mais renomados especialistas norte-americanos em gestão
da comunicação em situações de crise. Ministrou vários seminários
de capacitação em mídia e sobre cenários de crise para muitas
das empresas citadas na Fortune 500 e também para governos,
em todos os escalões.
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Quando a situação
de emergência
se prolonga por
mais de 48 horas,
a resposta à
emergência cede
espaço para
a gestão da
emergência

Incidentes

Os incidentes estão dentro dos parâmetros das expectativas das pessoas: um incêndio, o
anúncio de uma demissão ou a queda do preço das ações da empresa são fatos que podem
ser considerados “normais” e nas organizações existem proﬁssionais que se encarregam deles
de maneira eﬁciente.
Nem sempre, é claro. Aﬁnal, uma chamada ao serviço de emergências mal recebida, depois
de um incêndio, por exemplo, pode complicar a situação, se vier a provocar protestos de grupos
comunitários, denúncias, pedidos de investigação ou medidas punitivas por parte do governo.
Assim, de um dia para outro, um simples incidente se terá transformado em uma bola
de neve cuja gestão superará a capacidade da organização e se converterá em um problema
difícil de resolver. Nesse momento, a empresa se encontrará diante de uma crise.
Para que um incidente permaneça dentro dessa categoria e não a ultrapasse, o essencial
é dar uma resposta completa e oportuna, admitir o erro, se é que houve, e propiciar um
processo aberto, sujeito à veriﬁcação por especialistas ou pelo público.

Emergências

Um grande vazamento de petróleo no mar, o descarrilamento de um trem ou um relatório ﬁnanceiro catastróﬁco são incidentes graves que exigem uma resposta imediata. Mas,
ainda que qualquer um deles possa pôr à prova a capacidade da empresa, não equivalem
necessariamente a uma crise. Recebem a qualiﬁcação de “emergência”, se a atenção que
despertarem no público e na mídia não ultrapassar 48 horas.
Diante de uma emergência, os responsáveis pela comunicação da empresa devem tomar
algumas medidas:
Fornecer informações ao público e às principais partes interessadas: sócios, clientes, fornecedores, governo.
Antecipar-se às necessidades dos jornalistas e satisfazê-las.
Estabelecer canais de informação para o público: linhas telefônicas gratuitas, comunicação
on-line, fax etc.
Assegurar que a empresa permaneça visível durante todo o processo. Manter silêncio e
tentar fazer o evento passar desapercebido são sinais de má disposição, incompetência e
medo, o que solapa a idéia de que a emergência está sob controle.
Emitir mensagens claras, honestas, uniformes e que possam ser sustentadas por dados
comprovados.
Administrar a imagem de que a empresa tem capacidade para conduzir a emergência.
Mídia e público reagem baseados em conceitos: de idoneidade, veracidade, sinceridade. Se
a empresa não transmite esses valores, pode gerar uma reação oposta. E, quando isso ocorre
Passo a passo

Quem é o coordenador de imprensa

A pessoa encarregada do contato com a mídia não dá
entrevistas; o porta-voz é o único que responde às perguntas
ou faz comentários. O coordenador de imprensa apenas se
ocupa do processo. Entre suas funções e responsabilidades
cabe a ele:
Colher informações; avaliar com a equipe de crise se existe
possibilidade de difundi-las; decidir quando e como serão
comunicadas.
Verificar qualquer informação antes de divulgá-la.
Receber os pedidos de informação e de entrevistas.
Registrar o nome de cada jornalista e o veículo ao qual
pertence, antes de uma entrevista coletiva de imprensa.
Gravar todas as coletivas de imprensa e as entrevistas.
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Dar apoio logístico aos jornalistas e perguntar-lhes se a
informação fornecida é satisfatória.
Fornecer imagens ou sugerir lugares que possam ser
filmados ou fotografados.
Se houver um local inacessível para a imprensa, conseguir
que seja filmado e oferecer o material.
Organizar uma visita monitorada ao local da crise.
Facilitar as declarações de outras pessoas, além do porta-voz,
sempre que tiverem a aprovação da equipe de gerenciamento
da crise: executivos de primeiro escalão, especialistas, técnicos,
gerentes que se encontram no local da crise.
Distribuir material previamente aprovado com os antecedentes
da situação para apoiar aqueles que fazem declarações.
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nas primeiras etapas da resposta à emergência, reverter a situação se torna muito difícil.
Veriﬁcar a exatidão dos comunicados antes de transmiti-los e, se forem detectados erros,
corrigi-los imediatamente.
Contatar primeiro os familiares, no caso de existirem vítimas. Se eles receberem a notícia
pela mídia, desconﬁarão da capacidade e da honestidade da empresa.
Assegurar-se de que todas as notícias, boas ou más, sejam comunicadas assim que forem
conﬁrmadas. Se forem negativas, toda a mídia deve recebê-las ao mesmo tempo para não
despertar reações adversas no caso de um furo jornalístico.
Quando a situação de emergência se prolonga por mais de 48 horas, a imprensa começa
a procurar outros problemas. Nesse momento, a resposta à emergência cede espaço para a
fase seguinte: a gestão da emergência.
Nesse caso, os responsáveis pela comunicação da empresa devem recorrer a outra bateria de procedimentos: declarações aos meios mais voltados ao “processo” para que continuem a gerar notícias; reuniões com jornalistas para que possam observar pessoalmente,
nos “bastidores”, a reação à emergência; encontros da imprensa com testemunhas e/ou
familiares das vítimas; entrevistas coletivas regulares para que a mídia se mantenha atualizada; organização de programas de serviços especiais de assistência ao público etc.

Crises

Há inúmeras deﬁnições de crise. Em minha opinião, a que revela com perfeição seu
alcance e intensidade é a seguinte: uma crise é um acontecimento, a revelação de uma informação, uma acusação ou um conjunto de circunstâncias que ameaçam a integridade, o
prestígio ou a sobrevivência de uma organização –algo que desaﬁa a sensação de segurança
ou os valores das pessoas. O prejuízo para a empresa –real ou potencial– é considerável, e
ela não pode, por si mesma, colocar um ponto ﬁnal na questão.
Vale lembrar que uma acusação proveniente de uma fonte ﬁdedigna ou que apareça em
um meio de comunicação de prestígio, ainda que não seja comprovada, pode acabar sendo
prejudicial. Por isso mesmo, deve ser tratada com a mesma importância que teria se fosse
verdadeira, porque é possível que as pessoas acreditem nela.
Conseqüentemente, durante uma crise, devem-se administrar a estratégia, as mensagens,
a oportunidade e os canais de distribuição necessários para se comunicar, de forma eﬁcaz,
com diferentes públicos: meios de comunicação, funcionários, clientes, acionistas e outros
grupos de interesse. Nesse processo, busca-se facilitar, mediante métodos de divulgação
oportunos e eﬁcazes, a rápida desaceleração da crise.

A mídia durante a crise

No momento em que for desencadeada uma crise, a mídia quer saber:
O que aconteceu? (Foco nos fatos ou nas acusações.)
Quanto? (Danos, dinheiro envolvido.)
Quem foi afetado? (Vítimas, acusados etc.)
O que está sendo feito para ajudar? (Há uma atitude convincente em andamento?)
Como os jornalistas precisam informar sem perda de tempo e até mesmo sem dispor de
dados absolutamente precisos, a cobertura inicial de uma crise costuma depender de boatos,
relatos de testemunhas oculares e comentários sem muito fundamento.
Ainda que a maioria seja suﬁcientemente responsável para qualiﬁcar esses comentários
de modo apropriado, isso não impede que haja boatos que se espalhem, principalmente nas
coberturas ao vivo de rádio e televisão. Uma frase habitual é: “Temos informações, ainda não
conﬁrmadas, de que a empresa tem antecedentes nesse tipo de incidentes”.
Num momento posterior, as perguntas se concentrarão em:
Qual foi a causa? (Do acidente, incidente, colapso bancário.)
Obedece a um padrão?
Quem pagará os danos?
Qual é o prejuízo potencial para a reputação da empresa?
Que impacto terá no preço da ação? Como se reﬂetirá em seus planos?
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Uma das dez
etapas do plano
de comunicação
é identiﬁcar
e organizar por
prioridades
os diferentes
públicos

Com o desenrolar da crise, cresce a ansiedade da imprensa em conseguir informação. E
ela costuma dar o mesmo tratamento à informação comprovada e à não comprovada: não
é necessário que seja correta, tem de ser apenas “interessante”. O erro que a maioria das
organizações comete é persistir na inclusão de “detalhes” na história original, conseguindo,
com isso, apenas que o assunto continue sendo notícia.
A crise pode sair do controle se, ao aparecer uma nova revelação prejudicial, a empresa
ﬁcar paralisada por medo ou disparar toda sua artilharia com a intenção de jogar a culpa
nos outros. Portanto, o responsável pela comunicação deve:
Conduzir o processo de informação de forma proativa e não como uma simples reação.
Manter a coerência da mensagem. Fazer com que a pessoa que atuará como porta-voz, ou
os executivos autorizados a fazer declarações, pratique as respostas a perguntas difíceis que
os jornalistas podem vir a formular.
Aproveitar, sempre que possível, a visibilidade do presidente executivo da empresa, para
que ocupe um lugar de destaque durante todo o processo.
Reconhecer a ansiedade do público, sem desqualiﬁcá-la.

Objetivos e princípios

No início de uma crise, os objetivos principais são: o controle da situação e sua desaceleração, o restabelecimento da ordem e a volta às operações normais.
Quando a crise está em seu apogeu, as metas mudam: é preciso posicionar a organização
para que seja capaz de lidar com o acontecimento que desencadeou a crise, garantir que
todas as decisões e declarações públicas sejam feitas com informações atualizadas e prevenir
o agravamento da crise.
Na fase ﬁnal, é preciso restabelecer a tranqüilidade do público, reconstruir as relações
que possam ter sido estremecidas e adotar medidas para que a organização saia da crise com
a maior credibilidade possível diante dos diferentes públicos.
É possível alcançar esses objetivos aplicando os seguintes princípios de comunicação:
1. Em uma crise, os problemas mudam. Se o problema que desencadeou a crise não desaparecer nas primeiras 24 ou 48 horas, a mídia tende a deslocar o alvo para outros aspectos.
A melhor maneira de evitar essa “transferência de problemas” é enfrentá-los diretamente,
mostrar que a atuação está sendo rápida e concentrar a atenção no que vem sendo feito para
garantir que não voltarão a ocorrer.
2. A pessoa que fala em nome da organização é decisiva. Deve ser conﬁável, ter conhecimentos
técnicos, sólidos antecedentes proﬁssionais, temperamento sereno, facilidade de comunicação
e habilidade para estabelecer relações cordiais com os jornalistas.
Na fase inicial de uma crise, quanto mais alto o cargo do porta-voz, melhor é. Depois, à
medida que a crise desacelera, bastará o trabalho feito pelo diretor de relações públicas ou
de comunicações corporativas.
3. Informar desde o início e de forma permanente. Dessa maneira, a empresa demonstra que
não tem nada a ocultar e que está enfrentando o problema de modo responsável.
Além disso, se a comunicação com a mídia for feita regularmente, evitará o pior: que
seja criado um vazio de informação e os jornalistas se ponham a preenchê-lo com questões
menores e irrelevantes, que servem apenas para manter a história em posição de destaque.
4. Estimular a entrada pela “porta da frente”. Se os jornalistas não forem recebidos pela
“porta da frente”, acabarão recorrendo a ex-funcionários, informantes ou testemunhas
anônimas para obter informações.
5. Adiantar-se na curva. É fundamental preparar relatórios e colher dados anteriores, para
antecipar-se a cada notícia negativa ou acusação que possa surgir.
Ao descobrir que os jornalistas estão para revelar uma notícia que não beneﬁcia a empresa,
o porta-voz deve mostrar-se disponível e tornar-se a melhor fonte de informação.

Plano de comunicação – elaboração

Além de deﬁnir as estratégias de resposta que podem ser implementadas quando acontece
uma crise, um plano de comunicação eﬁcaz deve destinar recursos e estabelecer responsabiliHSM Management 45 julho-agosto 2004
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dades, permitindo que as mensagens-chave cheguem rapidamente aos públicos indicados.
Para elaborá-lo, podem-se percorrer as seguintes etapas:
1. Avaliar a necessidade e os benefícios do plano.
2. Identiﬁcar os tipos de crise que se podem apresentar e classiﬁcá-las em categorias genéricas:
acidental, ﬁnanceira, pessoal etc.
3. Identiﬁcar a equipe de gestão de crise: membros permanentes e outros, processo de tomada de decisões, aprovações etc.
4. Estabelecer protocolos, responsabilidades e prazos. O objetivo é abreviar o processo habitual de tomada de decisões a ﬁm de que a organização possa reagir com rapidez se surgir
uma crise.
5. Identiﬁcar terceiros que possam apoiar a empresa e especialistas conﬁáveis, capazes de
contribuir para transmitir tranqüilidade ao público.
6. Coordenar responsabilidades com outros departamentos da empresa. Deﬁnir critérios
para designar um nível superior de decisão.
7. Estabelecer os princípios que devem ser seguidos no trato com a mídia.
8. Identificar e organizar por prioridades os diferentes públicos de interesse.
Depois, determinar os canais de comunicação, atualizar a lista de mídia e considerar fontes alternativas de informação: boletins, Internet, mensagens por
e-mail, linhas telefônicas especiais.
9. Preparar relatórios com dados atuais e anteriores.
10. Implementar um sistema para monitorar o plano de crise e outro para avaliar como a
crise foi administrada, para aprender com a experiência.
Tudo o que for feito para responder a uma crise ﬁcará exposto como se estivesse em uma
vitrine. O apetite pela informação que os meios de comunicação têm é enorme e ele deve ser
saciado regularmente ou, de outra forma, poderá ser prejudicial. Grande parte da capacidade de uma empresa para administrar uma crise se baseia no planejamento antecipado. Os
bons gerenciadores de situações de crise não reagem apenas com rapidez; caracterizam-se,
principalmente, por saber prever.
Portanto, é preciso montar uma boa estrutura de apoio. Por exemplo:
Identiﬁcar um espaço potencial para receber os representantes da mídia e onde eles
possam trabalhar. Esse centro de imprensa deve estar equipado com aparelhos de televisão,
computadores, telefones etc.
Criar um centro de operações, também equipado de forma adequada. Deverá servir para qualquer emergência ou crise da empresa e dispor de várias salas para reuniões e descanso.
Assegurar-se de que o equipamento esteja disponível e seja periodicamente revisado.
Garantir que um gerador elétrico de emergência esteja disponível (para casos de explosões,
incêndio ou outros acidentes).
Preparar uma lista com todos os dados das pessoas designadas para atuar na crise. Atualizá-la mensalmente.
Certiﬁcar-se de que o pessoal de apoio esteja disponível. Para o caso de a crise se prolongar por mais de 24 horas, é boa idéia ter um grupo de revezamento que se encarregará do
controle da situação.
Identiﬁcar sistemas de segurança especiais. Veriﬁcar os serviços de emergência em estradas,
além de tudo o que for necessário para uma reação rápida.

Plano de comunicação – execução

Assim que a crise surge, o plano deve ser acionado com os seguintes passos:
Se vários setores da empresa estiverem envolvidos, determinar qual deles liderará o processo.
Reunir as informações e classiﬁcá-las em três categorias: conhecida, desconhecida e presumida. À medida que os fatos forem conﬁrmados, o objetivo é que as informações passem
à categoria de “conhecida”.
Deﬁnir a natureza da crise, o que equivale a detectar a origem do problema: incompetência? Ambição? Desperdício de recursos? Falhas de comando?
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Estabelecer o que será preciso para atenuar a crise e escolher as principais medidas para
alcançar esse objetivo.
Instruir o porta-voz e preparar o material que será entregue aos meios de comunicação.

O papel da imprensa

Finalmente, vale analisar a natureza da cobertura jornalística durante uma crise e até mesmo de que maneira a imprensa pode contribuir com a empresa em relação aos problemas:
O que fazem os meios de comunicação em uma crise? Descobrem-na muito rapidamente
(em certas ocasiões, antes mesmo que a empresa); designam recursos e pessoal extra para
cobrir a emergência; dedicam tempo e/ou espaço adicional à cobertura; transformam um
acontecimento “local” em um assunto nacional; tratam de encontrar detalhes a partir de
seu próprio conhecimento, sua experiência e sua base de dados, ou recorrem a opiniões de
especialistas em busca de respostas; suspeitam, quando deparam com silêncio ou falta de
informação; informam o que sabem, rápida, constante e permanentemente, mas também
fazem especulações, atribuem culpas, perpetuam mitos e ampliam boatos.
O que a mídia pode fazer por uma empresa? Entre outras coisas, comunicar ou repetir
um aviso; transmitir informação ao público; tranqüilizar a população; desqualiﬁcar boatos;
informar sobre evacuações, meios de ter acesso a fundos ou seguros; buscar ajuda externa
de voluntários e organizações de utilidade pública.
Para conseguir o apoio da imprensa, a reação da empresa deve ser rápida e seu porta-voz
tem de se concentrar em informar fatos comprovados e explicar as medidas que foram adotadas para amenizar a crise, evitando especulações e expressando sincera preocupação.
Assim, mais uma vez, a preparação é fundamental, tanto para esclarecer as principais
mensagens que devem ser transmitidas como para responder com propriedade às perguntas
difíceis que serão feitas.
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