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“Para preservar a confiabilidade do jornalismo 

como processo e linguagem, é preciso que os 

jornalistas se comportem como tal, qualquer 

que seja o lugar ou a instância em que atuem. 

Quem está nas redações, que faça aflorar os 

conflitos que interessam à construção da 

democracia. Quem atua nas fontes, que assuma 

a responsabilidade de interface honesta e 

criativa entre quem produz os fatos e quem, 

pelo relato e pelo comentário, lhes deve dar 

dimensão e significação social.” 

(Manuel Carlos Chaparro) 



RESUMO 

Esta monografia se propõe a fazer uma análise sobre as estratégias de relacionamento com a 

imprensa utilizadas pelo Governo do Estado do Ceará no período da greve dos Policiais 

Militares e Bombeiros Militares do Estado do Ceará, ocorrida entre os dias 29 de dezembro de 

2011 e 4 de janeiro de 2012. A pesquisa tem como base revisão bibliográfica, entrevista em 

profundidade com roteiro pré-definido, além de uma análise de material produzido para a 

imprensa através da Seção de Comunicação Social do Exército Brasileiro. No estudo, é 

ressaltada a importância de uma intervenção profissional e do uso adequado de estratégias de 

relacionamento com a imprensa, em especial em situações de crise. Por fim, é feita uma 

reflexão sobre a adequação das ações utilizadas pela Seção de Comunicação Social do 

Exército Brasileiro que atuou durante o período. 

Palavras-chave: Assessoria de imprensa. Crise. Gerenciamento de crise. Relacionamento com 

a imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Esta monografía tiene la intención de hacer un análisis de las estrategias de relación con la 

prensa utilizada por el Gobierno del Estado de Ceará durante la huelga de la Policía Militar y 

Bomberos Militar del Estado de Ceará, ocorrida entre los días 29 de diciembre 2011 y el 4 de 

enero de 2012. La investigación se basa en la revisión de la bibliografía, entrevistas en 

profundidad con guia predefinido, y un análisis del material producido para la prensa por la 

Sección de Comunicación Social del Ejército de Brasileño. En el estudio, es resaltado la 

importancia de una intervención profesional y el uso adecuado de estrategias de relación con 

la prensa, sobre todo en situaciones de crisis. Por último, hay una reflexión sobre la 

adecuación de las aciones utilizadas por la Sección de Comunicación Social del Ejército de 

Brasileño que actoul durante el período. 

 

Palabras clave: Servicio de Prensa. Crisis. La gestión de crisis. Relación con la prensa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O valor de se manter boas relações entre organizações, imprensa e sociedade não 

é algo atual. O interesse em comunicar, transmitir informações e ser, sobretudo, entendido 

através de suas mensagens tornou-se cada vez mais necessário. Para isso, as organizações 

passaram a priorizar o trabalho desenvolvido nas assessorias de imprensa. Isso é retratado 

desde a origem dessas assessorias, que, trazida por Ivy Lee, mostra a importância do 

intermédio que esse profissional pode fazer para transmitir as mais diversas informações e 

conseguir atingir seus públicos. 

É através desse relacionamento com seus públicos que as organizações podem 

mostrar o seu papel, a sua identidade e com isso construir positivamente a sua imagem para a 

sociedade. Dessa forma, a comunicação passa a ser fator fundamental nas organizações. As 

assessorias de imprensa atuam dentro das organizações na construção de uma prática de 

relacionamento favorável, criando dessa forma uma relação de credibilidade e transparência 

para com seus públicos. 

E essa relação de confiança precisa ser bastante trabalhada, pois é preciso que as 

organizações estejam preparadas para lidar com as mais diversas situações de crise, já que 

qualquer organização está sujeita a uma crise. Dependendo da intensidade do evento, da 

forma como acontece e repercute, a imagem da organização pode ser atingida e/ou abalada, 

afetando os seus públicos de interesses. A assessoria de imprensa irá colaborar em situações 

de crise utilizando conhecimentos técnicos para transmitir as informações aos públicos das 

organizações sempre de forma clara e transparente. 

Um dos momentos cruciais e que exige mais competência e desenvoltura dos 

assessores de imprensa é, sem dúvida, na hora de gerir uma situação de crise – principalmente 

pelo fato de as crises acontecerem quando menos se espera. Elas podem ser frutos de um 

acidente, uma denúncia, um ataque, uma greve, um crime que envolva a organização ou até 

mesmo uma denúncia para os meios de comunicação sobre a organização. 

É a partir do conhecimento da história, evolução e desenvolvimento das 

assessorias de imprensa na sociedade, da compreensão da necessidade de se comunicar e de 

ser entendida e da importante contribuição que as assessorias de imprensa prestam a 



organizações e sociedade no momento em que uma crise é eclodida que esta pesquisa se 

justifica. 

Para atingir esse objetivo, o percurso metodológico utilizou como base a revisão 

bibliográfica, além de estudo de caso para entender como se deu a greve dos Policiais 

Militares e Bombeiros Militares do Estado do Ceará e as estratégias de comunicação com a 

imprensa no período. Por não conseguirmos nenhum retorno com a Assessoria de Imprensa da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, realizamos entrevista em profundidade com 

o Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, Charles Moura, para que nos fosse relatada a 

atuação do Exército durante o movimento grevista. Analisamos as estratégias de comunicação 

utilizadas pela instituição e o material que foi produzido nesse período. 

No primeiro capítulo desta pesquisa, foi realizado um levantamento histórico 

sobre a origem e o desenvolvimento das assessorias de imprensa no mundo e no Brasil. 

Abordamos também a crise de imagem dentro das organizações e a tipificação das mais 

diversas situações de crise que as organizações podem vivenciar. 

O segundo capítulo apresenta a importância de se relacionar com a imprensa e de 

como isso fortalece a identidade da organização e fomenta as relações de confiabilidade e 

credibilidade com seus públicos. Através de uma série de ferramentas e com base em seus 

conhecimentos e experiências utilizadas cotidianamente, o assessor de imprensa tem a 

possibilidade de contribuir para que a organização gere resultados positivos em seu modo de 

ser vista pelo público. Para tanto, é mostrado que o grande desafio do assessor de imprensa 

nos dias atuais é executar com responsabilidade as suas funções e atribuições, além de exercer 

outras funcionalidades, como um comunicador que vive em constante atualização. 

O terceiro capítulo se atém a entender como se deu o movimento da greve dos 

policiais e bombeiros militares, desde o seu início até o desfecho final do ocorrido. Para isso, 

utilizamos matérias publicadas na época e contextualizamos as estratégias que o Governo do 

Estado utilizou para atender os veículos de mídia. É apresentada a metodologia aplicada à 

pesquisa e feita uma análise das estratégias utilizadas, como as notas à imprensa que foram 

enviadas pelo Exército Brasileiro durante o período da greve. 

 

 



2 RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA: CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS 

HISTÓRICOS 

 

Neste capítulo, faremos um levantamento histórico da assessoria de imprensa que, 

mesmo como o nome pode sugerir, não está somente a serviço da imprensa. A assessoria de 

imprensa deve compor uma organização social, pública ou privada. Segundo definição do 

Manual de Assessoria de Comunicação, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
1
, 

assessoria de imprensa é o  

 

Serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra no 

envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, para os 

veículos de comunicação em geral. Esses veículos são os jornais diários; 

revistas semanais, revistas mensais, revistas especializadas, emissoras de 

rádio, agências de notícias, sites, portais de notícias e emissoras de tevê 

(FENAJ, 2007, p. 7). 

 

Os autores Kopplin e Ferraretto (2009) confirmam o conceito de assessoria de 

imprensa descrito pela Fenaj e complementam:  

 

As diversas organizações veem na contratação de um jornalista a 

possibilidade de estabelecer contato com diversos públicos. De fato, esse 

profissional aparece como aquele que, ao analisar a realidade do seu 

assessorado, tem condições de identificar pontos de interesse justamente 

para esses públicos determinados. O conceito de assessoria de imprensa, 

portanto, está relacionado a dois aspectos fundamentais: a necessidade de 

divulgar opiniões e realizações de um indivíduo o grupo de pessoas e a 

existência das instituições conhecidas como meios de comunicação de 

massa” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 21-22). 

 

Com o intuito de planejar, cuidar e manter a boa imagem de seu cliente ou 

assessorado diante dos vários veículos de comunicação, como jornais, revistas e sites, as 

assessorias vêm se configurando como vitais para entidades de diversos setores, bem como 

pessoas físicas. Kopplin e Ferraretto (2009) destacam que relevantes mudanças aconteceram, 

transformando aquele profissional, que antes só se preocupava em entulhar as redações com 

                                                             
1 A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) está diretamente ligada às lutas em defesa dos jornalistas e do 

jornalismo no Brasil. Criada em 20 de setembro de 1946, a Fenaj sempre trabalhou pela adoção de regras que 

organizassem a profissão e garantissem acesso público à informação ética e plural. Disponível em: 

http://www.fenaj.org.br/afenaj.php. Acesso em 11 mar. 2013. 

http://www.fenaj.org.br/afenaj.php


inúmeros releases no intuito apenas de promover as ações do assessorado, em um profissional 

que é um mediador, um facilitador para a circulação de notícias relevantes e interessantes. 

Atuando dessa forma, o assessor beneficia tanto os assessorados, que podem contar com 

melhores resultados, quanto os jornalistas, que passam a receber um suporte efetivo e eficaz. 

Chinem (2003) complementa esse pensamento argumentando que: 

 

[...] a Assessoria de Imprensa, longe de executar uma tarefa rotineira, 

enfadonha e repetitiva, exige conhecimentos técnicos e uma consciência 

ética de suas influências na opinião pública. Incluída recentemente em 

currículos de algumas universidades, é uma área que exige muito – ao 

contrário do que muitos possam pensar –, pois requer do profissional de 

comunicação uma sistematização que lhe possibilite exercer a função com 

segurança e correção (CHINEM, 2003, p. 11). 

 

O mercado tem buscado o tipo de profissional inquieto e arrojado, capaz de 

antecipar cenários e situações, podendo assim desenvolver prognósticos para os assessorados 

(MAFEI, 2012). Mantendo a boa relação com a imprensa em geral, através da composição de 

releases, sugestão de pautas e notas, promoções de eventos e coletivas, respostas à imprensa – 

e propondo um canal de ligação entre empresa, mídia e público – é que esse campo vem 

ganhando o seu devido espaço no meio empresarial.  

 

 

2.1 Origem e desenvolvimento  

 

A importância das relações entre organizações, imprensa e sociedade não é nova. 

Essa boa relação tornou-se uma necessidade. Há muito tempo as organizações deixaram de se 

projetar apenas na forma de propagandas, já que a sociedade requeria informação. Assim, as 

relações com a imprensa tornaram-se mais prioritárias para as instituições, como uma forma 

necessária de se comunicar e de ser entendida.  

Com cenário de modernização trazido pela Revolução Industrial, a economia 

agrícola e comercial foi transformada em uma economia industrializada, com a aquisição de 

novas máquinas na indústria, nos meios de transporte e comunicação. Kopplin e Ferraretto 



(2009) nos explicam que, em meio a essa revolução que possuía o sistema econômico 

marcado pela constante busca de lucro, os jornais e revistas do século XIX foram se 

modernizando. Através do processo de mecanização e das mudanças entre operário e 

máquina, surge o jornalismo empresarial, com o intuito de suavizar e diminuir a insatisfação 

dos milhares de trabalhadores das indústrias.  

Frente a todo o desenvolvimento trazido pela Revolução Industrial, os 

trabalhadores passaram a organizar as primeiras associações e sindicatos. Por não possuírem 

espaço e oportunidade de fala nos jornais tradicionais, os trabalhadores passaram a produzir 

suas próprias publicações. Diante desse clima de insatisfações, os proprietários de 

estabelecimentos comerciais e industriais também passaram a fazer publicações, com o 

objetivo de contornar o crescente e constante descontentamento dos trabalhadores.  Dessa 

forma, surgem “os primeiros house organs, ou as ‘publicações da casa’, as revistas, folhetos, 

folders e hoje jornais, murais e eletrônicos dedicados a promover a comunicação direta entre a 

instituição e seus funcionários” (MAFEI, 2012, p. 32). 

Paralelo a esse fato, a sociedade começa a sentir a necessidade de compartilhar 

suas opiniões, realizações e insatisfações através da imprensa. 

 

Consequentemente a essa tomada de consciência quanto à crescente 

influência da imprensa sobre a opinião pública, começam a surgir jornalistas 

que se encarregam da intermediação de informações entre uma organização 

ou personalidade e os veículos de comunicação norte-americanos da segunda 

metade do século XIX (KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 25). 

 

 Nesse cenário de denúncias e insatisfações, Chaparro (2011) pontua que o 

empresário americano John Rockefeller, fundador da indústria de combustível e ferro 

Standard Oil, do estado do Colorado, era considerado o homem de negócios mais impopular 

dos Estados Unidos.  

A frase “the public be dammed!”, que traduzindo para o português significa “o 

público que se dane!”, foi proferida por William Henry Vanderbilt, irmão de Rockefeller, em 

resposta às críticas dos passageiros insatisfeitos que utilizavam os serviços de sua companhia. 

Essa frase “entrou para a história como péssimo exemplo de como as empresas lidavam com 

os interesses públicos e com seus usuários ou consumidores” (MAFEI, 2012, p. 32).  



Durante alguns anos, a tal frase e a polêmica trazida por ela resumiam o mau 

relacionamento dos grandes empresários com a imprensa da época. Consciente do erro e de 

todas as consequências que esses atos trouxeram para a sua imagem e negócios, o empresário 

John Rockefeller resolveu contratar o jornalista Ivy Lee. O empresário bilionário tinha por 

objetivo divulgar informações sobre a sua indústria e o movimento grevista que o afetou, com 

a intenção de conseguir a atenção, principalmente, dos trabalhadores grevistas.  

Percebia-se, nesse momento, através do pioneiro Ivy Lee, a importância do 

profissional de assessoria de imprensa no intermédio das mais diversas informações de uma 

organização e os vários públicos que se pode atingir. Compreendia-se também que esse 

profissional especializado era fundamental para construir, resgatar, prevenir e preservar a 

credibilidade da organização. Era moldado, assim, um campo propício para executar serviços 

profissionais em busca de uma melhor exposição diante da sociedade, evitando situações de 

crise. 

Segundo Chaparro (2011), em 1906, Ivy Lee mudou essa situação e constituiu o 

primeiro escritório de relações públicas do mundo, situado em Nova Iorque, com o objetivo 

de prestar assessoria de imprensa corrigindo a imagem que a opinião pública possuía sobre 

esses empresários. Preocupou-se então com a criação de numerosas fundações voltadas para o 

bem comum, a exemplo da “Rockefeller Foundation for Medical Reserch” e também com um 

trabalho de esclarecimento junto à imprensa, com respostas diretas de Rockefeller a todas as 

críticas publicadas nos jornais. Segundo Hebe Wey (1986 apud CHAPARRO, 2011, p. 6), 

“eram informações corretas, de interesse e de importância para o público, sobre as empresas, 

evitando assim denúncias”. 

Dessa forma, Ivy Lee migrou das redações e do jornalismo para desenvolver o 

projeto de relacionamento com a imprensa, passando a realizar o trabalho de assessoria de 

imprensa. 

Com um bem-sucedido projeto profissional de relações com a imprensa, a 

serviço de um cliente poderoso, Ivy Lee conquistou, por direito e mérito, na 

história moderna da comunicação social, o título de fundador das relações 

públicas, berço da assessoria de imprensa. Ou vice-versa (CHAPARRO, 

2011, p. 4). 

 

As assessorias de imprensa surgiram paralelamente às relações públicas, motivo 

pelo qual há certa confusão entre nomes e funções. Embora sejam integradas, essas funções 



possuem tarefas e responsabilidades distintas. Kopplin e Ferrareto (2009) definem como uma 

das principais atribuições do assessor de imprensa a relação de intermédio que ele 

proporciona entre o assessorado e os veículos de comunicação, tendo como objetivo principal 

a informação, a notícia. Conceituando relações públicas, Rivaldo Chinem (2003) descreve 

esse profissional como o elo entre a corporação e seus públicos, preservando a boa imagem da 

organização. 

 

 

2.2 Assessoria de imprensa no Brasil 

 

Enquanto Ivy Lee redesenhava o rumo da comunicação com seus métodos 

revolucionários e propagava a boa imagem de seus assessorados, o presidente brasileiro Nilo 

Peçanha trazia, em 1909, a atividade de assessoria de imprensa para o país. É organizado e 

estruturado o Serviço de Informação e Divulgação do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, no qual é lançando o serviço informativo Seção de Publicações e Biblioteca que 

integrava os serviços de atendimento, publicação, informação e propaganda. “O setor tinha 

como finalidade distribuir informações por meio de notas ou notícias fornecidas à imprensa e 

aos particulares que as solicitassem e editar o boletim do Ministério” (DUARTE, 2011, p. 52). 

De acordo com Duarte (2011), em 1914 e em uma esfera empresarial, a 

concessionária da iluminação e do transporte coletivo na capital paulista The São Paulo 

Tramway Light and Power Company, a popular Light, cria o Departamento de Relações 

Públicas da São Paulo Tramway Light and Power Company, que tinha como objetivo passar 

informações ao público. Tinha, entre outras funções, manter relacionamento com os órgãos de 

imprensa e os poderes públicos. Alguns anos depois foi fundado o Boletim Light, sendo 

considerado o primeiro house organ
2
 no Brasil, como afirma Gaudêncio Torquato: 

O primeiro deles parece ter sido o Boletim Light, fundado em 1925 por um 

grupo de funcionários da Light. A experiência durou três anos. Mais feliz foi 

a revista General Motors, editada pela recém-criada General Motors do 

                                                             
2
 O sentido literal da palavra house organ significa, em língua portuguesa, “órgão da casa”, ou seja, publicação 

para divulgação de informações de uma instituição. Kopplin e Ferrareto (2009) explicam que “os periódicos, 

publicações on-line e programas de rádio e televisão produzidos em meio às atividades de AI e voltados a 

públicos de interesse direto ou indireto do assessorado são identificados como house organ” (KOPPLIN; 

FERRARETO, 2009, p. 130). 



Brasil, no ano e 1926. Era distribuída mensalmente a todos os operários, à 

saída do expediente: 12 páginas, impressas em duas cores e com um formato 

de 16 por 23 centímetros (TORQUATO, 1987 apud KOPPLIN; 

FERRARETTO, 2009, p. 26). 

 

Contudo, mesmo com essa iniciativa empresarial de criar essa comunicação entre 

empresa e funcionários com a distribuição de panfletos e a produção de jornais operários, os 

trabalhadores ainda percebiam que não possuíam voz. Dessa forma, eles passaram a publicar 

os seus próprios jornais como uma forma de responder a essa falta de espaço que deveria ser 

dedicado a eles através da imprensa da época, mas que, na verdade, estava a serviço do 

poderio existente. 

 

No início do século XX, circulavam periódicos como O trabalhador da 

União dos Trabalhadores Gráficos (São Paulo 1904); O Cosmopolita,dos 

empregados em hotéis, restaurantes e bares (Rio de Janeiro, 1916); Tribuna 

do povo, da Federação de Resistência dos Trabalhadores de Pernambuco 

(Recife, 1912); O graphico, da Associação Gráfica do Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro, 1924); e O syndicalista, da Federação operária do Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre, (1919) (KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 27). 

 

Após a revolução de 1930 e com a chegada do presidente Getúlio Vargas ao 

poder, “o Brasil assistiria ao maior esforço até então realizado para unir práticas de relações 

públicas e de assessoria de imprensa com o objetivo de erguer a imagem pública de um 

governante” (MAFEI, 2012, p. 35). Como exemplo disso temos o programa A Voz do Brasil, 

que foi criado nessa ocasião com o intuito de reforçar a positividade do poder do presidente.  

Com o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, e a instauração do Estado Novo – 

regime político de origem fascista – no País, o governo passou a preocupar-se com o 

atendimento à imprensa. A atividade então passou a ganhar força, principalmente após as 

organizações federais e estaduais criarem o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

que, segundo Kopplin e Ferraretto (2009), possuía um combinado de divulgação, 

comunicação institucional e censura, sendo o principal instrumento do autoritarismo. 

Com o sistema, o Governo estabelece uma superestrutura de manipulação da 

opinião pública por meio da censura, fiscalização, controle legal (como a 

importação de papel-jornal) e distribuição em larga escala de noticiário 

laudatório, contando com a complacência e até entusiasmo de boa parte da 

imprensa (BARBOSA, 2007 apud DUARTE, 2011, p. 54). 

 



Durante o período da Ditadura Militar, o governo do presidente Emílio Garrastazu 

Médici contou com as ações da Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp) que, criada 

por decreto, tinha como função fazer propagandas referentes ao regime autoritário. Chaparro 

(2011) observa que a Aerp foi um processo que tinha como estímulo maior a criação e 

execução de estratégia de propaganda e divulgação do governo militar e, com isso, ganhou 

espaço e força de superministério. A Aerp passou a ter poder e centralizar as ações de 

manipulação da informação, administrando, através da força, a imagem popular da ditadura, 

tornando-se um verdadeiro modelo para governos e municípios e empresas em geral.  

Ainda de acordo com o Chaparro (2011), no período que sucedeu a ditadura, o 

Estado passa a utilizar dinheiro público para conseguir o silêncio ou o apoio de jornalistas, 

através de ofertas de empregos públicos. “É desse período o epíteto chapa branca, termo 

usado pejorativamente para identificar os profissionais que assessoravam o governo” 

(KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 27).  

O autor ainda alerta para outra prática condenável que era exercida nessa época: a 

dupla função do jornalista. Em um turno, o jornalista atuava impedindo que informações 

desfavoráveis ao governo fossem veiculadas e, no outro, recebia informações exclusivas e 

importantes de seu assessorado – porém, sonegava-as. Como observa Mafei (2012), essa 

prática colaborou para que houvesse práticas de preconceito e indiferença dos jornalistas para 

com os assessores. Esses profissionais recebiam altos salários e várias mordomias para que 

executassem o trabalho de dificultar o acesso as informações que o governo não queria ou não 

pretendia divulgar. 

 

O amadorismo pré-regulamentação da profissão e o interesse do governo e 

patrões em manter a situação estimularam o duplo-emprego e criaram 

vantagens e distorções: repórteres ignoravam o imposto de renda e tinham 

desconto ou não pagavam passagens aéreas, entre outros benefícios. Era 

normal a troca de favores. Havia “jeton”, complemento salarial pago pela 

instituição que o jornalista cobria, geralmente na área pública, mas também 

por organizações como entidades de classe, assim como o “jabaculê”, 

denominação dada ao “presente” (geralmente dinheiro) oferecido por fontes 

(DUARTE, 2011, p. 54).  

 

A utilização frequente e em grande volume das propagandas políticas pelo regime 

militar e o deslumbre pelo “milagre econômico” serviram para expandir o mercado de 

assessorias de imprensa. A partir desse fato é que o press release entra em cena com todo o 



seu volume e insistência. Os textos eram “um conjunto de artifícios de persuasão, 

frequentemente sustentada na desinformação” (CHAPARRO, 2011, p. 14). 

Com a fundação da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) 

por Nilo Luchetti, em 1967, a assessoria de imprensa recebeu grande contribuição para a sua 

profissionalização no país. O presidente-executivo da Aberje, Paulo Nassar, afirma que a 

associação “trabalhou pioneiramente [...] com o objetivo claro de inserir as empresas 

brasileiras no contexto comunicacional humanista, mais precisamente dentro da visão de 

escola de administração da Escola de Relações Humanas” (NASSAR, 2005 apud RIBEIRO; 

VIANA, 2007, p. 3).  

A Aberje, sendo uma sociedade civil, sem fins lucrativos, tinha como objetivo a 

consolidação da área e a profissionalização do setor, com foco na Comunicação Empresarial e 

Organizacional. As ações da entidade estão relacionadas com a informação, comunicação e 

relacionamento. Atualmente, a Aberje promove debates e estudos sobre relações públicas no 

Brasil e no mundo e concede prêmios anuais para ações de comunicação em diversas 

categorias. 

 

2.2.1 Os precursores 

A primeira assessoria de imprensa da iniciativa privada foi a da Volkswagen, 

criada em 1961. Os jornalistas Alaor José Gomes e Reginaldo Finotti foram convidados para 

trabalhar na Volks com a função de estruturar “um setor específico para ligação com a 

imprensa” (DUARTE, 2011, p. 57). O autor comenta que o setor surgiu primeiramente como 

Seção de Imprensa, mas logo foi incluído na Divisão de Relações Públicas. 

Com o aumento do interesse da imprensa em assuntos relacionados a economia, 

cultura e negócios, grandes agências de propaganda começaram a surgir no intuito de 

informar e influenciar a opinião pública. Seguindo essa linha de pensamento, em 1971, 

Reginaldo Finotti e Alaor Gomes instituíram a Unipress, uma agência de prestação de 

serviços de comunicação.  

Trazia-se uma nova proposta, uma nova roupagem para a assessoria de imprensa, 

que, segundo Chaparro (2011), trabalhava um novo conceito de transparência e clareza de 

informações nas relações entre a Volkswagen, a imprensa e seu público. A Unipress começou 



“priorizando informações econômicas e prestação de serviços (dados sobre estradas, dicas de 

trânsito, etc.), como estratégia para familiarizar os leitores com o tema e assim criar demanda 

para esse tipo de informação” (MAFEI, 2012, p. 37). A tática de familiarização dos leitores 

funcionou.  

 

Na Volkswagen, o setor de Imprensa, orientado jornalisticamente, tornou-se 

fonte de consulta obrigatória para editores, pauteiros e repórteres de 

Economia das grandes redações. E a experiência acendeu em Reginaldo e 

Alaor a ambição profissional de ampliar horizontes de seu trabalho: 

“Fundamos a Unipress pensando fazer dela uma sucursal das redações, em 

especial dos jornais do Interior (CHAPARRO, 2011, p. 14).  

 

A estratégia utilizada pelos jornalistas funcionou, pois o cenário crescente da 

indústria automobilística e a censura existentes no noticiário favoreceram a exploração dessa 

temática. A partir desse novo modelo de condução e utilizando uma técnica simples e 

transparente, a Unipress consolidou o seu modelo de assessoria de imprensa, com grande 

atuação na alimentação de pautas. 

Com o fim do autoritarismo militar no início da década de 1980 e um mercado de 

consumo já firmado, novos desafios e padrões surgem para que as organizações continuem a 

informar a sociedade.  

 

O ressurgimento da democracia, o movimento sindical, a liberdade de 

imprensa, novos padrões de competitividade, e o prenuncio de maior 

exigência quanto aos direitos sociais e dos consumidores faz as empresas e 

instituições tomarem providências para se comunicar com a sociedade e seus 

diversos segmentos (DUARTE, 2011, p. 59). 

 

O autor ainda defende que as assessorias de imprensa passaram a ser identificadas 

como um grande instrumento e o caminho mais prático para se chegar à sociedade, levando 

informação e construindo a imagem positiva de seus assessorados. 

 

2.3 As organizações precisam saber com quem falar 

 



Torquato do Rego (1986) explica que a comunicação é organizada através dos 

seguintes elementos: fonte, codificador, canal, mensagem, decodificador e receptor. A união 

desses ingredientes é que viabilizam esse processo comunicacional. O autor ressalta que “em 

primeiro lugar, cabe lembrar que a organização persegue um equilíbrio entre as partes que a 

formam. Seu equilíbrio é resultante da disposição ordenada entre suas partes. Essa integração 

é obtida graças ao processo comunicacional” (REGO, 1986, p. 16). 

Já Tavares (2009) complementa que as organizações necessitam de comunicar-se 

com seus públicos, seja através de um assunto que interessa a todos os públicos ou de 

assuntos específicos que atinjam a um determinado público. “Por isso é fundamental ter uma 

estrutura preparada para conseguir atingir, da melhor forma possível, o público de interesse 

com objetivos gerais e específicos” (TAVARES, 2009, p. 12). 

Os públicos de uma organização são pessoas e grupos que possuem interesses em 

comum, como exemplifica Kopplin e Ferraretto (2009). Os autores descrevem em linhas 

gerais de que forma são divididos esses grupos:  

 

aqueles que fazem parte da organização (como é o caso de funcionários e 

dirigentes) constituem o público interno, enquanto aqueles que não fazem 

parte da instituição mas estão de alguma forma vinculados a ela (a exemplo 

de consumidores, clientes ou usuários, fornecedores, autoridades 

governamentais, entidades de classes e veículos de comunicação) formam o 

público externo. É possível identificar, ainda, a existência de públicos 

mistos, ou seja, que se encontram em situação intermediária, representados, 

por exemplo, pelos acionistas (KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 11). 

 

Para que essa comunicação ocorra de forma satisfatória, é necessário estabelecer o 

diálogo e o entendimento na relação entre a organização e seus públicos. Ana Baseggio 

(2012) pontua que, “ao estabelecer relacionamentos favoráveis, a organização assegura 

credibilidade, aceitação e legitimidade, gerando valor e diferenciação” (BASEGGIO, 2012, p. 

15). Ao se pensar na relação organização-público, uma série de ideias e planos surge para que 

se alcance o resultado desejado. Esse conjunto de ações deve ser interligado densamente ao 

propósito da organização, sua missão, princípios, valores e objetivos. 

A autora ainda ressalta que, ao decidir comunicar, é necessário definir o que vai 

ser dito, a quem será dito e de que forma ou por qual meio a informação será transmitida. Não 

menos importante do que estabelecer objetivos e metas para a comunicação é manter um 



acompanhamento permanente sobre o efeito obtido e o poder para estabelecer mudanças, 

quando necessário.  

Diante da ampliação e da estruturação da comunicação nas organizações, o 

assessor de imprensa passa a assumir a responsabilidade de gerir equipes e coordenar 

processos, que vão além do relacionamento com jornalistas, passando a preocupar-se com a 

receptividade de seus públicos, fins mercadológicos, divulgação de informações e de imagem. 

De acordo com Duarte (2011), esse profissional deixou de ter simplesmente como função o 

relacionamento e o atendimento a jornalistas para ser um gestor de informações que interessa 

não só à organização, mas a todos os públicos.   

Torquato (1986) exemplifica que, como técnica, a comunicação utiliza de seus 

estudos para a busca de mensagens oportunas, adequadas, corretas, precisas, concisas, claras e 

que possam ser entendidas sem ruídos pelos mais diferentes níveis organizacionais. Nesse 

sentido, o autor complementa que, para atingir o grau satisfatório de comunicação dentro das 

organizações, é preciso ajustar o discurso, estudando as habilidades das fontes, a natureza 

técnica dos canais, a complexidade dos conteúdos e a simetria dos fluxos. 

Com isso, a comunicação passa a assumir um papel fundamental para a troca de 

informações entre a organização e a sociedade e seus públicos internos e externos. 

 

Ao administrar o fluxo de informações (mensagens) produzidas (interna e 

externamente) pra atingir seus objetivos, a comunicação lança mão de 

diferentes estratégias e instrumentos e, para que melhor se efetive, alguns 

aspectos básicos devem ser considerados como o apoio da alta direção, a 

coerência entre ação e discurso, a clareza quanto à missão, aos valores e à 

visão estratégica da organização (BASEGGIO, 2012, p. 17). 

 

Nas organizações é importante ter ciência do valor em se manter o bom 

relacionamento com um público bem específico e complexo: a imprensa. Armando Faria 

(2011) comenta sobre a valorização do diálogo que uma organização, através de sua 

assessoria de imprensa, deve ter com seus públicos – e que, se essa ação ocorrer de forma 

sistematizada, o relacionamento com jornalistas e formadores de opinião passa a ser rotineiro. 

“A contribuição que a assessoria pode oferecer é justamente dimensionar os fatos das 

organizações de acordo com os movimentos e interesses detectados no espaço público” 

(FARIA, 2011, p. 140). 



Sobre mídia, sendo ela a imprensa, a televisão, o rádio e a internet, Nogueira 

(2009, p. 33) enfatiza que “este é o setor taticamente (ou até estrategicamente) mais 

importante e o de maior visibilidade da opinião pública, pois irradia sobre os demais – e neles 

inculca – suas atitudes e percepções, expressas ou apenas sugeridas, a respeito da empresa”. 

Dessa forma, a criação e manutenção do bom relacionamento com a mídia é de suma 

importância para uma entidade ou organização, como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa desenvolvido por Nogueira (1999). 

 

Com o gráfico, Nogueira (2009) evidencia que, apesar de não ter decisivamente 

esse poder, a mídia possui uma grande carga de influência nos públicos em relação às 

organizações, seus produtos, seus serviços e seu desempenho.  

 

Os jornalistas são o mais multiplicador dos públicos, razão pela qual as 

empresas e seus executivos necessitam estar sempre perfeitamente 

preparados para construir e conservar uma interface positiva e favorável com 

a mídia – as empresas que a compõem e as pessoas que a fazem 

(NOGUEIRA, 1999, p. 34). 

 

É certo que, de acordo com Baseggio (2012), sendo administrada e praticada de 

forma integrada e transparente, a comunicação passa a acontecer como um processo 

ininterrupto, contínuo, organizado e constante para manter o fluxo de informações, que tem 

por objetivo desenvolver e manter o diálogo com todos os públicos da organização. 

Constituindo essa prática de relacionamento favorável, as assessorias de imprensa 



desenvolvem diferencial das organizações, despertando a confiança de seus públicos e 

passando a ter maior credibilidade em suas ações. Assim, em situações de crise, poderão 

utilizar seus conhecimentos técnicos e o agir ético para administrar o ocorrido e lidar com a 

mídia de forma transparente e satisfatória. 

 

 

2.4 Comunicação em tempos de crise  

 

2.4.1 Crise de imagem nas organizações 

Todas as organizações estão passíveis de ter em seu cotidiano uma situação de 

crise. “Nenhuma empresa, por mais sólida, admirada e moderna que seja, está imune à crise. 

Esse princípio básico da gestão de crise, mesmo repetido e mais de que evidente, ainda 

continua esquecido por muitas organizações” (FORNI, 2011, p. 387). 

Segundo Orduña, crise é:  

 

um acontecimento extraordinário, ou uma série de acontecimentos, que afeta 

de forma diversa à integridade do produto, a reputação ou a estabilidade 

financeira da organização; ou a saúde e bem estar dos empregados, da 

comunidade ou do público em geral (ORDUÑA apud WILCOX, 2002, p. 

191). 
 

 

Rosa (2003) pontua que a técnica de gerenciamento de crise é um campo da 

comunicação recente, que vem sendo estudado há pouco tempo e teve início nos Estados 

Unidos em meados da década de 1970.  

As crises não são consideradas apenas eventos de grande porte ou situações 

devastadoras que, por sua enormidade, acabam alcançando naturalmente os holofotes da 

mídia. Segundo Forni (2011), a administração de crises também se preocupa com fatos 

aparentemente menores, mas que podem vir a possuir dimensões bem maiores do que as 

organizações podem imaginar. E, justamente pelo fato das crises possuírem essa versatilidade 

e assumir formas variadas, Lucas (2007) alerta para que as organizações estejam cada vez 



mais atentas aos diversos pontos de vulnerabilidade e tudo o que possa contribuir de alguma 

forma para desencadear uma crise de imagem. 

No momento em que a imagem e a reputação de uma organização estão em risco, 

as consequências podem ser destruidoras para todas as partes. Dornelles (2012) nos diz que, 

mesmo sendo uma realidade aceita e reconhecida no meio empresarial, governamental, 

político e público, ainda é possível presenciarmos rotineiramente os erros, a falta de prática e 

o amadorismo no trato com as crises de imagem. Essa sequência de erros fica ainda mais em 

evidência quando essas crises se tornam públicas.  

A comunicação surge como fator imprescindível para o gerenciamento de crise e 

situações emergenciais. Diante de qualquer acontecimento inesperado, que possa 

desestabilizar a organização e comprometer a imagem perante seus públicos, é importante que 

as ações na área de comunicação aconteçam o mais breve e planejadamente (FORNI, 2011). 

O êxito e o bom desempenho da assessoria de imprensa em situações de crise 

“depende de uma série de atitudes, ações preventivas e capacidade de tomar decisões”, e não 

menos importante: “de como o planejamento estratégico das empresas, até agora tão 

cuidadoso em fixar diretrizes e metas, leva em conta possíveis riscos, que podem frustrar todo 

o sucesso obtido nos negócios” (FORNI, 2011, p. 388). 

O autor ressalta ainda que, durante o momento da administração de uma crise, a 

comunicação, quando é bem regida, contribui também para que haja o controle da crise, 

trabalhando para manter a boa reputação da organização. “É a função que trabalha para 

minimizar o potencial de exposição negativa da organização durante a crise, impedindo que 

os negócios sejam atingidos” (FORNI, 2011, p. 390). 

“Seja qual for a origem da crise, o fato é que ela pode afetar os negócios de uma 

empresa, provocando perdas e lucros, além de colocar a reputação em dúvida, caso a situação 

não seja bem gerenciada” (CHINEM, 2003, p. 86). 

 

2.4.2 Tipificando as crises  

Como já foi dito anteriormente, tudo pode acarretar uma crise. As organizações 

precisam sempre estar atentas às situações mais adversas para evitar que algum tipo de ação 

possa desencadear uma crise. “Saber-se vulnerável é o primeiro passo para uma visão mais 



realista sobre a importância estratégica de riscos e do gerenciamento de crise” (LUCAS, 2007, 

p. 58). 

À medida que uma organização passa a conhecer e analisar todos os 

acontecimentos, é possível que ela possa reduzir a repetição dessas situações e o que é 

melhor: que possa passar a se preparar e antever essas ocorrências.  

 

Como os alicerces de uma construção, que só mostram seu estado e ruína 

quando as paredes já ameaçam desmoronar, também as situações de crise 

começam a se desenhar bem antes – embora se costume ignorá-las – nas 

pequenas negligências cotidianas, que minam silenciosamente a condição de 

resposta das empresas e ameaçam, em longo prazo, sua reputação (LUCAS, 

2007, p. 58). 

 

Nem todas as crises são semelhantes, muito menos podemos descrever a origem e 

a tipologia única e com perfeição de cada uma delas. De qualquer modo, podemos dizer que 

existem inúmeras situações que podem vir a comprometer a imagem, a reputação e a 

credibilidade de uma organização. Segundo Orduña (2004, p. 3), podemos elencar algumas 

categorias, como: 

 Eventos de ordem natural (enchentes, terremotos etc.); 

 Crises que envolvem a saúde e a alimentação (epidemias, surtos, intoxicações etc.);  

 Acidentes químicos (relacionados com o meio ambiente, incêndios, vazamentos 

químicos etc.);  

 Eventos de origem criminal (sequestros, homicídios, sabotagens etc.);  

 Conflitos sociais (protestos violentos, greves, conflitos políticos e comerciais etc.);  

 Assuntos jurídicos (de discriminação racial, de abuso sexual, plágios etc.);  

 Crises relacionadas a produtos (defeitos de fabricação, por utilizar substâncias 

proibidas na elaboração, recall etc.);  

 Ataques informáticos (vírus, invasão de hackers a sistemas etc.). 

 

Dornelles (2012) ressalta que 

 

a natureza das situações que caracteriza os tipos de crise pode ser: de origem 

criminosa, econômica ou de informação; desastres industriais; desastres 



naturais; falhas de equipamentos ou construções; de natureza legal; de 

reputação; de relações humanas; episódios envolvendo risco de vida; crises 

regulatórias (ROSA, 2001 apud DORNELLES, 2012, p. 72). 

 

É nesse momento que entra o quesito prevenção. É necessário analisar cada 

cenário, cada acontecimento para se definir corretamente todas as condutas por parte das 

organizações. Assim, torna-se possível “projetar situações negativas e se preparar para 

enfrentá-las, fazendo com que sejam evitados erros elementares advindos da surpresa, do 

despreparo, do pânico e da pressa em apresentar soluções, o que leva, sobretudo, à perda de 

controle” (DORNELLES, 2012, p. 66). 

Frente às situações de crise de imagem, Rosa (2003) ressalta a necessidade de as 

organizações disporem de um conjunto de medidas e posturas capazes de contornar da forma 

mais positiva possível as ocorrências adversas dessas crises.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RELACIONAMENTO COM A MÍDIA 



Bons relacionamentos não são construídos da noite para o dia. Como citado no 

capítulo anterior, as organizações devem entender a imprensa como um público específico e 

exigente para se relacionar. Essa atividade carece de uma assessoria especializada. Dentro do 

campo da comunicação, a assessoria de imprensa (AI) se configura como uma das ações que 

as organizações adotam para atingir seus públicos.  

Ribeiro e Lorenzetti (2011) pontuam que a AI é importante, mas que não pode ser 

considerada a atividade mais relevante entre as diversas a serem tomadas pelo setor de 

comunicação dentro das organizações. Já Duarte (2011) destaca a responsabilidade atribuída a 

esse profissional em gerir equipes ou processos, sendo que, muitas vezes, o relacionamento 

com jornalistas é apenas uma parte de suas atividades. A assessoria de imprensa tornou-se 

uma área especializada dentro de um complexo de comunicação, tudo para facilitar e 

transmitir informações para a imprensa sobre uma organização social ou pessoa pública. 

A assessoria de imprensa deve estar integrada às demais estratégias de 

comunicação e tem como objetivo contribuir para as organizações gerarem resultados 

positivos quanto ao modo como é percebida pelos seus públicos – em última instância, para a 

construção de sua reputação e credibilidade. “Cada passo, cada etapa, cada mensagem, 

portanto, deve ter em comum a preocupação em reforçar e em consolidar a identidade da 

organização, buscando uma leitura que seja comum a todos os públicos” (RIBEIRO; 

LORENZETTI, 2011, p. 215). 

A autora ainda ressalta a importância de todas essas etapas no relacionamento 

com a imprensa. 

 

A imprensa tem um papel-chave no planejamento de Comunicação de 

qualquer organização e, embora a Assessoria de Imprensa não seja uma 

atividade-fim – e sim uma atividade-meio –, ela mobiliza de forma 

horizontal (vários segmentos, várias regiões) e vertical (vários extratos 

sociais, diferentes gerações) a opinião pública e, se bem utilizada, tem o 

poder de validar e ratificar as mensagens endereçadas ela organização aos 

seus vários públicos (RIBEIRO; LORENZETTI, 2011, p. 215). 

 

    A comunicação entre organização e público é descrita por Duarte (2011) segundo duas 

linhas de abordagem: informação e relacionamento. Por informação, podem ser analisados os 

dados que são colocados à disposição do jornalista através de releases, fotos, internet ou 

entrevista e que o auxiliarão a desenvolver o seu trabalho. Para o autor, por meio desses 



instrumentos, o jornalista é capaz de produzir a notícia. Dessa forma, a fonte conquista o 

jornalista através do relacionamento, facilitando a captação da informação. Entre as 

possibilidades está a sugestão de entrevista exclusiva, otimizando o tempo dos profissionais 

de imprensa. 

 

O jornalista cativa a fonte por sua capacidade de ser fiel às explicações 

obtidas, apresentando uma matéria que, mesmo negativa, seja correta. A 

fonte obtém a simpatia do jornalista por sua capacidade de oferecer-lhe não 

apenas o produto essencial – a informação –, mas também as condições 

necessárias para a realização de seu trabalho (DUARTE, 2011, p. 348). 

 

Rivaldo Chinem defende que o assessor de imprensa atua como um intermediário 

entre as informações disponíveis em uma organização e os diversos públicos que ela atinge, 

realizando atividades tão importantes e elaboradas quanto a dos profissionais que atuam nos 

veículos de comunicação. O autor completa: “O bom assessor de imprensa deve contribuir 

para que a informação possa chegar ao público, seja ela boa ou desfavorável para a 

corporação ou entidade que representa” (CHINEM, 2003, p. 28). 

Daí a importância de o assessor possuir uma formação profissional que possa 

provê-los de subsídios para elaborar textos e ter a coerência na hora de divulgar os mais 

diversos assuntos para as redações. O assessor “é um profissional da comunicação e, como tal, 

precisa se preocupar em informar corretamente o público” (CHINEM, 2003, p. 28). 

 

Os assessores tornaram-se efetivo ponto de apoio de repórteres e editores 

(como um tipo de extensão das redações), ajudando a implantar uma cultura 

de transparência nas relações entre organização e a sociedade. De um lado, 

auxiliavam os jornalistas, ao fornecer informações confiáveis e facilitar o 

acesso. De outro, orientaram fontes na compreensão sobre as características 

da imprensa, a necessidade e as vantagens de um relacionamento 

transparente (DUARTE, 2011, p. 61). 

 

Caldas (2011) explica que o objetivo de todo e qualquer assessor de imprensa é 

conquistar um bom espaço na mídia. Por outro lado, o jornalista que trabalha nas redações 

tem por interesse a divulgação de fatos com interesse social. Assim, se esses profissionais 

entenderem e praticarem esses objetivos de forma ética, sem o interesse de forjar dados, 



sonegar informações ou dificultar o acesso da imprensa ao assessorado, haverá um bom 

relacionamento entre assessores de imprensa e jornalistas. 

Segundo Caldas (2011), outra questão que permeia esse relacionamento com a 

mídia é que o assessor precisa conhecer a organização em que trabalha, o veículo ao qual 

repassará as informações e o jornalista que busca a informação. Para Möllmann (2012), é 

preciso identificar nos jornalistas que atuam nos veículos de comunicação o que é prática 

comum e o que é particularidade, características do seu comportamento, prática profissional 

etc. O mesmo método deve ser aplicado com os veículos de comunicação para conhecer sua 

história, tratamento com a notícia e linha editorial, relacionamento com a comunidade, 

projetos para o futuro. E, por último, conhecer a organização em que se está trabalhando, 

saber como deseja ser vista, conquistar suas fontes, planejar relações com a imprensa.  

Duarte alerta sobre o que um bom profissional deve fazer mesmo antes de 

começar o trabalho: 

 

[...] ao iniciar qualquer trabalho, o AI deve identificar as posições, objetivos 

e interesses (públicos e reservados) dos dirigentes aos quais está vinculado 

por meio de discussões francas. Isso, apoiado no conhecimento da imprensa 

e da organização, ajuda a estabelecer metas e planejar formas de atingi-las, 

que garantem maior eficiência ao trabalho (DUARTE, 2011, p. 266). 

 

Diante de todas essas exigências, o assessor de imprensa passou a desenvolver um 

olhar mais crítico para a comunicação, a ampliar suas competências e habilidades e se adequar 

às novas necessidades do mercado da comunicação organizacional. No mercado atual, um 

profissional que atua com assessoria de imprensa desempenha atividades de edição, 

publicação, gerenciamento de conteúdo para a internet, gestão de equipes, comunicação 

interna e externa, relações públicas, marketing e uma série de outras tarefas menores 

(DUARTE, 2011). 

Já Torquato (1986) evidencia a necessidade de planejar a comunicação de forma 

sinérgica e integrada nas empresas modernas:  

 

A comunicação empresarial não envolve apenas as formas, os recursos e os 

canais da comunicação coletiva – Relações Públicas, Jornalismo, 

Propaganda, Editoração, Identidade Visual, sistemas de informação. Abarca 

as comunicações humanas, interpessoais, grupais. Abrange as comunicações 



administrativas – os fluxos, as redes, o volume de papeis normativos, os 

climas sócio-organizacionais. Integrar tais circuitos, torná-los sinérgicos – é 

a principal estratégia dos novos tempos (TORQUATO, 1986, p. 113-114). 

 

Com a presença cada vez mais marcante e sólida das novas tecnologias e mídias, 

as organizações passaram a exigir mais desses profissionais de comunicação. “Os 

profissionais da área de relacionamento com a mídia passaram a exercer outras atividades nas 

organizações e a se relacionar com especialistas nas diferentes áreas de comunicação, 

ampliando seu papel e responsabilidade” (DUARTE, 2011, p. 69). 

Sem pensar que o trabalho em uma AI se limita apenas a escrever notas ou 

releases, deve-se considerar que comunicação é um conjunto de possibilidades prontas a 

serem exploradas. Duarte (2011) conclui que o grande desafio do assessor de imprensa é 

manter a competência de sua atividade original e ao mesmo tempo assumir responsabilidades 

de outras funções, como um comunicador em constante transformação e potencial. 

 

 

3.1 Ferramentas da assessoria de imprensa  

 

O trabalho desenvolvido por uma assessoria de imprensa vai bem além da 

produção e do envio de textos para as redações. Neste tópico, vamos expor uma série de 

produtos e serviços que são desempenhados pela assessoria de imprensa como forma 

estratégica de comunicação para ajudar as organizações na comunicação e aos públicos para 

serem informados. Vale salientar que essas tarefas somam-se a outras tantas e que estamos 

destacando as atividades mais clássicas desenvolvidas por esses profissionais. 

 

 

3.1.1 Mailing  

O mailing “trata-se de uma lista que contém a relação dos veículos e dos 

jornalistas contratados para divulgação, com dados básicos, como o nome completo, cargo, 



editoria, número de telefone e fax, e-mail, endereço” (MAFEI, 2012, p. 68). Duarte (2011) 

defende que, para manter a sua eficiência, o mailing deve ser avaliado e atualizado 

constantemente, evitando o desperdício e os erros de envio para jornalistas  que não atuam 

com a pauta em questão.  

 

3.1.2 Release e press kit 

O release é um “material de divulgação produzido pela assessoria de imprensa e 

destinado aos veículos de comunicação” (KOPPLIN; FERRARETO, 2009, p. 70). É o 

instrumento mais conhecido e utilizado nas assessorias de imprensa. Segundo Duarte (2011), 

é um texto em que são utilizadas técnicas jornalísticas para apresentar um assunto de interesse 

público, mas do ponto de vista da organização ou assessorado. O release deve ser entendido 

como uma sugestão de pauta, e não como uma notícia finalizada, devendo o jornalista se 

aprofundar para concluir sua matéria. Não há regra para o envio de release: pode ser por e-

mail, correio, entregue na redação, fax ou até mesmo diretamente para o jornalista. O uso do 

release “também pode envolver componentes de qualidade no relacionamento, de 

credibilidade e conhecimento da organização com o jornalista” (DUARTE, 2011, p. 269). 

O press kit é utilizado em entrevistas coletivas e eventos especiais e, segundo 

Chinem, “consiste em material de apoio, geralmente composto por textos especiais, fichas 

técnicas, gráficos, ilustrações e fotos sobre o assunto em pauta” (CHINEM, 2003, p. 172).  

Kopplin e Ferraretto (2009) explicam que as informações que compõem o press kit ajudarão 

pauteiros, chefes de reportagem e jornalistas a desenvolver e organizar a cobertura do evento. 

Kopplin e Ferraretto (2009) também explicam que os elementos contidos no press 

kit distribuído em uma coletiva ou em um evento são basicamente os mesmos, mas podem 

ocorrer pequenas variações e adição de pequenos detalhes. Os autores alertam que a boa 

apresentação do material é importante e deve ser “acondicionado em uma pasta, caixa ou 

envelope, sendo os textos, as fotos e os documentos dispostos de forma lógica, sequencial, 

que permita fácil consulta e manuseio” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 124). 

3.1.3 House organ 

Kopplin e Ferraretto (2009, p. 130) explicam que “os periódicos, publicações on-

line e programas de rádio e televisão produzidos em meio às atividades de AI e voltados a 



públicos de interesse direto ou indireto do assessorado” são identificados como house organ. 

É um veículo para divulgação institucional que tem por objetivo transmitir informações 

positivas sobre a organização. 

“As publicações institucionais representam importante e eficiente instrumento de 

informação no esforço integrado de comunicação social” (CHINEM, 2003, p. 174). Através 

dessa ferramenta é que a assessoria de imprensa consegue imprimir os valores da organização 

e do assessorado, sua missão, qualidades, seus objetivos  de mercado, entre outros assuntos de 

interesse. Através da divulgação dessas informações, a organização passa a ficar conhecida, 

além de ter uma maior aproximação com o público.  

De acordo com Kopplin e Ferraretto (2009), os house organs podem ser divididos 

em três categorias: impresso, eletrônico, radiofônico e televisivo.  

 a) Impresso: dependendo do que se pretende comunicar, o público a ser atingido e os 

recursos, o periódico da empresa poderá ser um boletim com informações imediatas para que 

cheguem com urgência ao público; um jornal com uma periodicidade média tendo 

oportunidade de ter uma melhor apuração dos conteúdos, mas sem perder a atualidade e o 

interesse de público; ou uma revista com um conteúdo mais interpretativo e com um maior 

número de páginas, que possui matérias de interesse permanente.  

 b) Eletrônico: com baixo custo, maior agilidade e interatividade, esse modelo de house 

organ tem sido cada vez mais comum entre as organizações. Apresentam diferentes formas, 

mas geralmente possuem material em formato HTML para veiculação na internet e uma 

versão digital para ser enviada por e-mail ou disponibilizada em rede.  

 c) Radiofônico e televisivo: possuem um custo mais elevado, principalmente 

utilizando os recursos audiovisuais, e é o menos utilizado. Para se atingir o público interno, 

deve-se utilizar um circuito fechado de rádio ou televisão. Já para o público externo, a opção é 

a compra de espaços dentro de emissoras comerciais.  

 

 

3.1.4 Acompanhamento e treinamento para entrevistas 



Duarte (2011) pontua que é função do assessor de imprensa fazer o 

acompanhamento de entrevistas do assessorado ou de membros da organização, pois essa 

ação possibilita conhecer e verificar o desenvolvimento da fonte, a forma como o jornalista 

vem a lidar com a informação e, em certos momentos, poder auxiliar tirando dúvidas, 

ajudando a resolver problemas e se precavendo para evitar armadilhas do entrevistador ou 

erros do entrevistado. 

É o momento também de o assessor identificar vícios de fala, postura, abordagem 

e passar a trabalhar esses aspectos posteriormente com seu assessorado, através do media 

training, trazendo maior segurança e credibilidade para lidar com os jornalistas.  

O acompanhamento e treinamento para entrevistas, o media training, “trata-se de 

treinamento específico oferecido pelas assessorias aos clientes, a fim de prepará-los para 

atender à imprensa” (MAFEI, 2012, p. 71). É durante esse treinamento que os assessorados 

recebem aulas teóricas e práticas e aprendem como se portar diante de microfones e câmeras, 

a serem claros e objetivos, a transmitir as informações para os jornalistas. 

O AI desenvolverá o papel de um educador no processo de media training, 

realizando exercícios com profissionais, simulações de entrevistas, fornecendo orientações 

sobre a imprensa local, analisando os resultados de entrevistas anteriores. O resultado final é a 

capacitação da fonte para lidar com a imprensa de forma satisfatória. Após o treinamento e 

com o passar do tempo, o assessorado passa a ter uma maior segurança e naturalidade para 

lidar com a imprensa e as diversas situações do cotidiano (DUARTE, 2011). 

 

3.1.5 Entrevista individual e coletiva 

As entrevistas individuais têm por objetivo transformar declarações em notícias a 

serem veiculadas, potencializando o efeito das divulgações. Esse modo de entrevista pode 

acontecer por solicitação do jornalista ou do assessor de imprensa, dependendo apenas se o 

assessor tiver visão clara e se o repórter ou o veículo acompanham o tema em questão com 

interesse. Com isso, há uma maior possibilidade de que as informações concedidas em 

entrevistas virem notícia (MAFEI, 2012). 

“Cabe à Assessoria de Imprensa receber a solicitação de entrevista e ponderar se 

aquela é a melhor fonte para dá-la e até sugerir outras, mas nunca vedar o acesso ao repórter 



se ele mantiver a solicitação original” (CHINEM, 2003, p. 166). Segundo Mafei (2012), para 

que a entrevista ocorra de forma satisfatória é necessário que o assessorado esteja 

devidamente preparado para a entrevista. Deve dominar e entender o assunto para conseguir 

repassar de forma clara ao repórter, pois a veiculação da matéria depende da percepção que o 

jornalista teve. A assessoria de imprensa pode preparar e entregar um material de apoio 

contendo informações adicionais sobre o assunto da entrevista para o assessorado e para a 

imprensa (CHINEM, 2003). 

Sobre a entrevista coletiva, Chinem (2003) explica que “é convocada sempre que 

a informação a se transmitir seja de relevante interesse público” (CHINEM, 2003, p. 167). 

Integrando esse conceito, Duarte (2011) diz que a necessidade da entrevista coletiva também 

pode se fazer presente em casos especiais de lançamentos, assinaturas de contratos ou até 

mesmo em situações emergenciais, quando toda a imprensa procura a organização de uma só 

vez. 

Duarte defende que “é atribuição do assessor fazer avaliação adequada dos riscos 

e vantagens da coletiva e orientar a fonte sobre sua validade” (DUARTE, 2011, p. 263). A 

responsabilidade de se preparar uma entrevista coletiva é bem maior do que o simples envio 

de releases às redações. Chinem (2003) orienta que, ao preparar uma entrevista coletiva, os 

assessores devem preparar um material de apoio com relatórios, roteiros, gráficos, ilustrações, 

fotos etc. Além disso, devem acompanhar a entrevista, avaliar todo o processo e analisar a 

repercussão nos veículos de comunicação. 

 

3.1.6 Sites, blogs corporativos e redes sociais 

A disseminação das novas mídias no cenário comunicacional é crescente e 

significativo e já faz parte do cotidiano. Hoje, é possível fazer compras, vendas, pesquisas, 

enfim, há uma série de ações e atividades que podem ser desenvolvidas pela internet, tudo em 

tempo real. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 

do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI)
3
, realizada em 2010, aponta que a proporção de 

                                                             
3 Criado em 1995, o Comitê Gestor da Internet (CGI) coordena projetos de cunho relevante para o 

funcionamento de desenvolvimento da internet no Brasil. Entre suas mais diversas responsabilidades, o CGI.br 

fomenta a coleta, a organização, a análise e as estatísticas sobre as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) no Brasil. Em seus centros de estudos são conduzidas diversas pesquisas visando à medição e ao 

acompanhamento da expansão das TIC no País. Disponível em: http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-

empresas-2010.pdf. Acesso em: 14 maio 2013. 

http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2010.pdf
http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2010.pdf


domicílios urbanos com acesso à internet passou de 13%, em 2005, para 31%, em 2010. A 

mesma pesquisa também observou que 82% dos internautas mais jovens, na faixa de 16 a 24 

anos, participam de alguma rede social. 

Os estudos mostram que os hábitos dos brasileiros têm mudado com relação às 

redes sociais e, a cada dia, têm ganhado mais adeptos. 

 

A intensificação do uso das redes sociais poderá criar um novo fenômeno, à 

medida que também as empresas passem a participar das redes, fazendo com 

que os sites puramente corporativos e de produtos se tornem cada vez menos 

importantes e que suas estratégias on-line foquem em redes sociais como 

Facebook, Orkut e Twitter (CGI, 2010, p. 164). 

 

Dada essa nova perspectiva de comunicação, onde o ambiente digital é um forte e 

sólido contato com um grande público, as organizações precisam estar preparadas para lidar 

com essa ferramenta. É através da AI que as organizações estreitam esses laços. Esses 

profissionais atuam na elaboração de estratégias de comunicação, adequando conteúdo e 

mensagens aos diversos tipos de canais de comunicação. 

Sobre a Comunicação Organizacional na internet, Ferreira (2010) afirma que 

requer uma formação profissional avançada, para que saiba lidar com os mais diversos 

públicos e utilizar as inúmeras ferramentas como sítios, correio eletrônicos, grupos de 

discussão (fóruns) e, principalmente, as redes sociais. O autor frisa também sobre o quanto 

esse profissional de comunicação deve ser seguro e confiável a ponto de conseguir adiantar-se 

sobre situações de crise e saber dominar e tratar as que surgirem. 

 

Este crescimento acentuado das redes sociais no Brasil e a influência que 

elas exercem sobre os usuários que são também consumidores ainda não são 

amplamente conhecidos pelas corporações. Conhecer bem essas redes 

sociais não apenas previne eventuais crises ou problemas de imagem das 

empresas, como também aproxima de seus públicos (MAGALHÃES, 2008 

apud FERREIRA, 2010, p. 14). 

 

As organizações devem adaptar-se e traçar novas estratégias de interação com 

seus públicos, nas quais atualização, relevância, confiabilidade e agilidade são conceitos 

fundamentais para essa nova fase. Duarte e Carvalho (2011) defendem que para se conseguir 

isso é necessário planejamento estratégico baseado nos objetivos que a organização deseja 

alcançar e no surgimento das novas demandas.  



Dornelles (2012) ressalta que o que tem feito as organizações investirem nessa 

área das mídias digitais é a cobrança da sociedade por informação.  

 

Em um mundo altamente conectado, quando qualquer blog ou Twitter 

podem ser considerados veículos de mídia e de transmissão de informações, 

a comunicação em tempo real ausente de conteúdo e transparência pode 

causar sérios estragos à imagem das empresas e dos atores que fazem parte 

do cenário da crise (DORNELLES, 2012, p. 67). 

 

Com esse novo cenário, é importante que os profissionais de comunicação fiquem 

atentos para conhecer as particularidades de seus públicos e passem a trabalhar juntamente 

com as organizações para investir em canais de comunicação. Assim, as AI terão cumprido 

seu papel com o repasse de informações, e as organizações ficarão cada vez mais próximas de 

seu público. 

 

3.1.7 Monitoramento de mídia 

Também conhecido como clipping, essa é uma das atividades mais peculiares 

desenvolvidas pelas assessorias de imprensa. Segundo Duarte (2011), o clipping consiste em 

identificar de forma sistemática e diária na imprensa “as citações sobre a organização ou 

temas previamente determinados, organizá-las, avaliá-las e encaminhar ou deixar à disposição 

para conhecimento dos interessados” (DUARTE, 2011, p. 261). 

Já Chinem (2003) complementa que o acompanhamento diário dos principais 

jornais impressos, revistas, rádios e noticiários serve para que a assessoria de imprensa se 

mantenha em um bom nível de informação sobre os diferentes temas nas esferas locais, 

nacionais e internacionais. “Algumas instituições selecionam e disponibilizam parte do 

material em quadros, murais, internet, ou na intranet, o que ajuda a manter a equipe 

informada” (DUARTE, 2011, p. 261). 

O trabalho que é realizado, muitas vezes, pelo assessor de imprensa, por 

estagiários ou por terceirizados, fornece referências de como está sendo executado o trabalho 

da assessoria de imprensa e de como a organização está sendo vista pela sociedade. “Ajudam 

na caracterização do ambiente externo, na identificação, na antecipação por demandas de 



informação e até o posicionamento e estratégias da concorrência, subsidiando o processo de 

tomada de decisões” (DUARTE, 2011, p. 261). 

Chinem (2003) conclui que esse serviço de clipping mostra a necessidade de a 

assessoria de imprensa estar sempre atualizada, sintonizada, ciente de tudo o que está 

acontecendo, a par das estratégias e mudanças de planos de seus assessorados, pois, caso isso 

não aconteça, será refletido através desse serviço, tornando-o sem utilidade. É preciso 

enxergar além do clipping. 

É através do clipping que vemos o resultado do trabalho do assessor de imprensa e 

a forma com que os conteúdos divulgados por ele foram veiculados na mídia. Bueno (2011) 

explica que o clipping não exprime de forma clara o trabalho da assessoria de imprensa. Isso 

porque, para a notícia ser veiculada nos meios de comunicação, ela passa pela interpretação 

do repórter, pela linha editorial do veículo de comunicação, ou seja, passa por toda uma 

cadeia de filtros antes de chegar ao clipping. O assessor divulga o que acha relevante e 

importante sobre a organização, e o veículo faz a sua interpretação, agregando sua versão. 

 

Antes do clipping, deve existir um planejamento calcado em bancos de 

dados inteligentes e no conhecimento profundo da empresa ou entidade, do 

mercado e da imprensa (vista aqui não de forma genérica, mas como um 

conjunto de espaços personalizados, comprometidos com interesses e 

preferências). Depois do clipping, deve existir um mecanismo que conduza a 

uma verdadeira auditoria do trabalho de relacionamento com a mídia e que, 

também, se respalde em um sistema de inteligência empresarial. A assessoria 

de imprensa moderna não apenas faz acontecer, mas também reflete, 

sistematicamente, sobre sua prática porque esse processo de avaliação e 

aprendizagem contínua é, hoje, um diferencial importante (BUENO, 2011, p. 

431). 

 

Através do clipping, é executado um serviço que faz a projeção de imagem, 

verificando a tiragem de cada veículo e fazendo a comparação com o fator multiplicador, ou 

seja, quantas pessoas foram atingidas. Chinem (2003) nos esclarece que mensurar esses 

resultados obtidos é um trabalho que é realizado através da avaliação da centimetragem 

ocupada pela mídia. “Algumas empresas ainda verificam a correlação entre o que foi 

publicado e o que ela pagaria em dinheiro, caso se tratasse de matéria paga, comparando com 

gastos em publicidade” (CHINEM, 2003, p. 146). 



Com esse nicho de serviços que o clipping pode oferecer para as organizações, no 

que diz respeito à avaliação de resultados, essa é uma boa ferramenta para avaliar e mensurar, 

tanto interna como externamente, se a comunicação está atingindo todo o público desejado e 

de forma satisfatória. 

 

3.1.8 Nota oficial 

“Quando um assunto exige uma declaração, um esclarecimento, uma posição da 

fonte, em caráter oficial, usa-se a nota oficial, que pode ser veiculada como matéria paga ou 

não” (CHINEM, 2003, p. 172). É um documento distribuído para a imprensa contendo 

declaração, posicionamento oficial ou esclarecimento sobre determinado assunto de interesse 

público ou urgente.  

A nota oficial não tem formato jornalístico, como nos diz Duarte (2011), mas é 

preciso que seja compreensível, clara e objetiva para que se alcance a maior diversidade de 

públicos. Sua elaboração tem o intuito de reduzir boatos, dúvidas e solicitações de 

informações. A utilização de nota oficial deve ser feita apenas em último recurso. Seu uso 

restringe-se a situações excepcionais, que fogem do cotidiano.  

 

 

3.2 Assessoria de imprensa e gerenciamento de crises 

 

Como falado anteriormente, qualquer assunto de teor negativo que ganhe alguma 

projeção pode desencadear uma crise – porém, Forni (2011) diz que esses tipos de ocorrências 

negativas fazem parte do dia a dia das organizações. Para que essas situações adversas não 

apareçam, é preciso trabalhar e planejar para saber lidar com cada uma dessas situações. Para 

isso, Rosa nos fala que “é fundamental ter em mãos um plano claro e objetivo para o caso de 

o pior cenário se tornar inevitável” (ROSA, 2003, p. 70). 

Montar um plano para evitar as crises é o ponto de partida para o gerenciamento 

de crises, ou seja, a prevenção é a palavra-chave para essas ocasiões. “Adotar uma atitude 

preventiva significa, na prática, mapear as dificuldades que poderão surgir e definir soluções 



quando a cabeça não está quente, nem a pressão insuportável” (ROSA, 2003, p. 70). No 

momento da crise, é de grande importância saber lidar com o problema da forma mais 

adequada, mas isso só será possível se houver um planejamento prévio dessas ocorrências.  

Por isso, hoje, é comum que grandes organizações disponham de um plano de 

gerenciamento de crises pronto para ser operado ao menor sinal de uma crise. Essa espécie de 

roteiro de ações emergenciais precisa ser implantada automaticamente, pois, no momento de 

crise, é necessário tomar atitudes para manter a fluidez da organização e tirar o assessorado da 

crise o mais breve possível (MAFEI, 2012). “Hora de crise é hora de reagir – e não de 

planejar. Planejamento se faz em tempos de normalidade. E, quanto melhor for, melhor será a 

resposta quando a rotina for quebrada” (ROSA, 2003, p. 70). 

Os planos de gerenciamento de crises surgiram com outra nomenclatura – planos 

de contingência – e tinham como finalidade prever todas as ações que as organizações 

precisavam desempenhar no caso de alguma calamidade. Hoje, com outro nome – planos de 

crises – e em um mundo conectado em tempo real à internet, as crises acontecem não apenas 

no lugar concreto onde o episódio aconteceu, mas até onde as imagens do ocorrido possam 

chegar. Dessa forma, não adianta apenas dispor de um excelente plano de contingência, que 

funcione no local do ocorrido. É preciso ir além. É fundamental que a excelência e a eficácia 

desse plano possam ser percebidas (ROSA, 2003). 

Portanto, um plano de gerenciamento de crises 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, 2003, p. 71). Para traçar uma 

forma de comunicação direta com os diversos públicos, Dornelles (2012) explica que esse 

planejamento tem por objetivo inicial pensar, observar, analisar, verificar e debater os 

diversos cenários e probabilidades para controle de crises por meio de informações 

instantâneas e claras e ações de relacionamento apropriadas para cada situação. 

Para alcançar esse objetivo proposto pelo plano de gerenciamento de crises, é 

essencial ter uma visão ampla e aberta da organização, além de três fatores fundamentais: 

 

a) dos recursos financeiros e da tecnologia disponível que possibilite 

alcançar os públicos; b) da necessidade em construir constantemente e 

manter relações que facilitem a comunicação com os segmentos envolvidos 

em momentos negativos; c) de uma preparação anterior às crises, que 

proporcione produzir um tipo de “comunicação de urgência” ou de 



“prioridade”, nos canais de informação adequados, buscando passar 

credibilidade (DORNELLES, 2012, p. 67). 

 

Em situações de crise, é necessário montar todo um aparato para reverter o 

cenário no menor espaço de tempo. Essas ações devem ser direcionadas “para todos os 

públicos com os quais a organização se relaciona e, especialmente, com aqueles que sofreram 

ou que estão vivendo as consequências do problema” (MAFEI, 2012, p. 113). Dependendo da 

magnitude, da natureza e do tamanho da crise, a organização poderá se deparar com tipos 

variados de públicos e consequentemente com diferentes necessidades de comunicação. Lucas 

(2007) aponta que, de forma geral, as intervenções de comunicação de crise envolvem equipes 

ou comitês e destaca: 

 

1. levantamento de informações e apoio à mídia; 2. comitê de orientação aos 

clientes e familiares; 3. comitê de orientação ao público interno e à 

comunidade; 4. célula de emergência e atendimento logístico na base 

(cuidando, por exemplo, de atividades como deslocamento e acomodação de 

familiares em situações de acidente); 5. equipe de emergência e atendimento 

logístico no local (espécie de equipe multitarefa que se desloca até o local do 

problema e faz uma espécie de meio-campo) (LUCAS, 2007, p. 74). 

 

Lucas (2007) considera ainda que a gestão de crise é um conjunto de 

procedimentos e tomadas de decisões que vão além do relacionamento com a mídia, pois o 

trabalho desenvolvido na comunicação de crise disponibiliza não só orientações e 

informações para a imprensa, mas para todos que, de alguma forma, foram impactados: 

comunidade, empregados, consumidores, governo e sociedade civil. Para cada um desses 

públicos, é demandada uma linguagem diferenciada a ser respondida em um curto espaço de 

tempo; por isso, todo o planejamento prévio será de grande valia para uma condução acertada 

da crise. 

Para Dornelles (2012), é importante que nesse processo de planejamento haja um 

discurso unificado da organização, transmitido claramente para todos os públicos com os 

quais se relaciona, pois, caso isso não aconteça, o risco de um pequeno problema evoluir para 

as proporções de uma crise são grandes. A imagem de uma organização transmitida em um 

momento de crise é tão importante quanto as suas ações, por isso tudo precisa estar em 

sintonia para haver bom desempenho. “O importante não é apenas o que você faz, mas 

principalmente como você faz” (ROSA, 2003, p. 71). 



Dessa forma, Rosa (2003) ilustra que o grande desafio do gerenciamento de 

imagem em situações de crise é que as diversas ações sejam vistas da forma mais positiva 

possível, mas é preciso que se perceba que o plano de gerenciamento de crises é a base de 

tudo. Para que possamos entender o verdadeiro tamanho e importância do planejamento de 

comunicação, Dornelles (2012, p. 67) explana que é preciso ter em mente que “uma crise não 

é apenas um episódio negativo, isolado, que se transforma em um ‘evento público’ interno ou 

externo a ser administrado”.  

Na realidade, essa definição de crise seria apenas uma simplificação do real 

processo que consiste em uma sequência de atitudes e acontecimentos que ocorre durante 

certo tempo. Assim, mostraremos que, para a construção de plano de comunicação, três fases 

devem ser levadas em consideração: antes que a crise chegue, durante a crise e a volta à 

normalidade. 

 

a) Antes que a crise chegue 

Muitas vezes as crises não podem ser previstas ou evitadas. Pensando nisso, é 

importante que as organizações estudem como essas crises são causadas, como podem ser 

prevenidas e administradas. Tavares (2009) diz que nesse período deve-se prever, identificar 

possíveis problemas e, como medida de extrema importância, é fundamental pesquisar 

algumas situações comuns de crises que aconteceram no mesmo ramo de atividade da 

organização. 

Com o intuito de trabalhar preventivamente com o envio de informações e o 

gerenciamento da comunicação em situações de crise, Dornelles referencia que a fase do 

planejamento “consiste em investir uma série de ações que vêm muito antes dos problemas e 

conflitos saírem da esfera particular e se tornarem públicos, transformando-se em crises de 

imagem com a opinião pública” (DORNELLES, 2012, p. 68). Nesse sentido, Tavares (2009) 

complementa que a realização de treinamentos e simulações de crise envolvendo todos os 

setores de uma organização certamente trará um melhor entendimento para esse público de 

como se portar e do que deverá ser feito nessas ocasiões. 

Diante do desenvolvimento e dos estudos dessas ações, é possível definir certas 

iniciativas e estratégias com antecedência e trabalhar para a diminuição ou controle, caso 

venha a se tornar alguma situação de crise. 



 

[...] as grandes corporações passaram a desenvolver planos de administração 

de crise com os dois objetivos centrais. O primeiro era prever as crises 

potenciais que uma instituição poderia ter de encarar realizando-se as 

chamadas auditorias de crises e seguindo-se um conjunto de ações prévias 

para evitar que elas viessem a ocorrer efetivamente (DORNELLES apud 

ROSA, 2001, p. 99)  

 

É também nessa fase de planejamento que as organizações definem o porta-voz, 

alguém “que passa credibilidade, com treinamento para lidar com a imprensa e conheça 

profundamente a própria organização, além de dominar todos os aspectos da crise” (FORNI, 

2011, p. 400). Mafei (2012), completa dizendo que o porta-voz precisa ser claro na 

transmissão das informações, ter parcimônia para responder a qualquer tipo de pergunta e 

demonstrar segurança. “Deve demonstrar aos jornalistas que está ali porque a organização 

para a qual trabalha prioriza uma política de transparência com a mídia”(MAFEI, 2012, p. 

115). 

Para prevenir e administrar as situações de crise, as organizações precisam criar 

um grupo ou um comitê de crise. Forni (2011, p. 399) conceitua como um “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”. 

Ainda de acordo com o autor, esse comitê avalia os possíveis pontos vulneráveis 

da organização e define soluções práticas, estratégias e métodos para encarar crise. Segundo 

Tavares (2009), esse grupo deve ser composto por pessoas de todos os setores da organização, 

em especial dos departamentos jurídicos, de comunicação interna e de comunicação 

institucional. Com a formação de um comitê bem estruturado, será possível “detectar as 

vulnerabilidades da organização, tendo presente que não existe a hipótese de total 

invulnerabilidade ou imunidade a qualquer tipo de crise” (FORNI, 2011, p. 400). 

Para tanto, após o diagnóstico produzido pelo comitê, o trabalho passa a ser 

corrigir as deficiências. Além disso, Tavares (2009) aponta para a produção de um manual de 

crise para o público interno que contenha os procedimentos a serem obedecidos nas mais 

diversas situações de crise e listagem completa dos participantes do comitê de crise. Todos os 

funcionários devem ter não somente a posse de um exemplar do manual, mas também 

entender todo o conteúdo descrito nele. 



 

b) Durante a crise 

Nessa fase, segundo Dornelles (2012), é o período em que a crise está 

acontecendo, em que se tem apenas a visibilidade negativa e que a busca de informações 

passa a ser frenética. Qualquer tipo de ação deve ser o mais eficiente possível. Por certo, é 

preciso “reunir rapidamente o grupo de crise, analisar todas as informações, avaliar a 

gravidade e decidir sobre as primeiras ações da empresa e tarefas pessoais” (TAVARES, 

2009, p. 55). 

É preciso trabalhar a produção de iniciativas para que se tenha um correto 

posicionamento junto à opinião pública, com o intuito de que todos os envolvidos na ocasião 

possam se recuperar e ter as suas atividades retomadas. Dornelles (2012) assinala que a 

redução da emissão de informações negativas deve ser um dos principais objetivos a serem 

desempenhados nessa fase. 

Tavares (2009) afirma que a assessoria de imprensa, juntamente com o comitê de 

crise, deve disponibilizar o maior número de informações relevantes sobre o acontecido para 

o porta-voz. Ele, por sua vez, deverá repassar o acontecimento dos fatos e manter um 

relacionamento proativo com a imprensa. O autor ressalta ainda que durante toda a crise se 

faz necessária a produção de informações explicativas para os vários públicos e que é 

fundamental demonstrar calma e tranquilidade para esses públicos de interesse, 

principalmente para a imprensa.  

O levantamento contínuo de informações junto a todos os públicos é importante 

para que se tenha um mapeamento de todas as dúvidas que ainda devem ser respondidos pela 

organização, fazendo com que não haja lacunas para que outros não falem por ela 

(DORNELLES, 2012). “O que não foi dito pela empresa poderá gerar dúvidas para a 

imprensa, que, por sua vez, poderá publicar o que foi entendido, que pode nem sempre 

equivaler à verdade dos fatos” (TAVARES, 2009, p. 56). 

 

A ideia é estabelecer um sistema de acompanhamento da estratégia durante o 

desenvolvimento da crise. É a forma de monitorar o ambiente e saber se 

aquilo que estamos fazendo está atingindo os objetivos desejados. Não se 

pode esperar acabar a crise para saber se, no geral, agimos certo. O decorrer 

da crise, no meio do tiroteio, há informações que serão da maior utilidade 



para nós. Precisamos ir buscá-las (DORNELLES apud NEVES, 2002, p. 

1870). 

 

Contudo, mesmo com todo esse aparato para prevenção e controle de crise, são 

perceptíveis os vários erros que as organizações ainda cometem durante as situações de crise. 

Dornelles (2012) aponta que casos como pânico, incertezas, pressa para resolver a situação, 

falta de planejamento, são alguns dos principais problemas dessa fase. De acordo com o autor, 

se as organizações estiverem preparadas, “muitos erros serão evitados, o que abreviará este 

período negativo como também poderá agregar no futuro atributos positivos à imagem e 

reputação organizacional” (DORNELLES, 2012, p. 70). 

 

c) Volta à normalidade 

A última fase é a da retomada, momento posterior ao desenrolar da crise e em que 

os holofotes da imprensa para a organização são apagados. É nesse momento que a 

organização precisa se reerguer e reatar seus relacionamentos.  

 

É o período ‘pós-crise’, momento longo e delicado, que requer um plano de 

comunicação que inclua o repasse de informações relativas aos resultados da 

crise pra os públicos, principalmente lideranças de opinião internas e 

externas, e de definição dos rumos da comunicação organizacional, 

institucional e mercadológica da empresa (DORNELLES, 2012, p. 71).  

 

O que rege essa última etapa é a recuperação da imagem e da reputação da 

organização, além do aprendizado diante das lições positivas e negativas que a crise 

proporcionou. A vivência de uma situação de crise servirá para acrescentar, revisar e atualizar 

o plano de gerenciamento de crise.  

 Conhecendo as especificidades das assessorias de imprensa desde o seu 

surgimento até os dias atuais e sua importância dentro das organizações para a montagem e 

desenvolvimento de ações durante períodos de crise, é necessário entender também o contexto 

e as características do relacionamento que uma assessoria de imprensa desenvolve com a 

mídia. E, portanto, será a temática abordada no próximo capítulo a fim de entendermos quais 

são as funções que um assessor de imprensa desempenha e todas as estratégias que são 

utilizadas para se manter um bom relacionamento com a mídia. 



 

 

3.3 Assessoria de imprensa no setor público 

 

As especificidades da atividade de assessoria de imprensa no setor público, seja 

em âmbito municipal, estadual ou federal, requerem certa atenção diante das diversas 

responsabilidades atribuídas a esse profissional. No setor público, as cobranças por parte da 

sociedade são bem maiores, e cabe ao assessor de imprensa responder a todas elas de forma 

clara e sem sonegar informações.  

Eid (2003) aponta a importância da comunicação entre assessor e órgão de 

imprensa. 

 

O Estado verdadeiramente democrático tem o dever de prestar contas à 

sociedade e interagir com todos os seus segmentos. O canal mais amplo e 

eficaz para o exercício dessa responsabilidade é a mídia jornalística, desde a 

grande imprensa rádio e TV, passando pela Web, até jornais e publicações 

especializadas, empresariais, de entidades de classe e do Terceiro Setor 

(EID, 2003, p. XV). 

 

O autor defende que a assessoria de imprensa não deve servir como ferramenta de 

promoção do prefeito, do governador, do Presidente da República, de ministros, secretários de 

Estado ou de dirigentes e executivos de empresas estatais. “A principal missão da assessoria 

de imprensa no governo é contribuir para que a sociedade, por meio da mídia jornalística, 

tenha acesso às informações de seu interesse” (EID, 2003, p. 1). É função dos assessores de 

imprensa organizar coletivas de imprensa, organizar a recepção e o trabalho dos jornalistas 

em eventos do Estado e visitas de personalidades. 

“Informação com conteúdo político também interessa à sociedade e, 

consequentemente, aos jornalistas e veículos de comunicação” (EID, 2003, p. 3). Dessa 

forma, é preciso que a assessoria de imprensa trabalhe com informações precisas e de 

interesse social. A imprensa deve identificar na AI uma fonte segura para obter informações 

políticas concretas.  



Segundo Maurício Lara, quando o assessor de imprensa desenvolve um bom 

trabalho, sempre fornecendo informações corretas e não omitindo dados, ele é respeitado pela 

imprensa. “Assessoria de imprensa que funciona, o bom repórter respeita; assessoria de 

imprensa que não funciona, o bom repórter passa por cima e vai direto à fonte buscar a 

notícia” (LARA, 2007, p. 17). Isso significa dizer que os jornalistas devem perceber a 

assessoria de imprensa como uma porta de acesso para a instituição e que é através dela que 

irão se obter todas as informações necessárias. Lara ainda ressalta que os jornalistas “devem 

ser estimulados a circular em busca da notícia e levados a acreditar, com pensamentos, 

palavras e ações, que a assessoria é a principal porta de entrada para eles na instituição” 

(LARA, 2007, p. 17). 

Lara (2007) alerta para uma prática ainda recorrente no século XXI, a de 

assessores de imprensa pensarem que podem controlar ou decidir as informações que podem 

ou não ser veiculadas ou como esse fluxo de informação pode acontecer. O autor reforça que 

é preciso deixar claro que é tarefa do assessor atender a imprensa, e não sonegar informações.  

Ainda sobre o tema, Eid (2003) destaca que a assessoria de imprensa no governo 

deve ser considerada como uma atividade de prestação de serviços para o repasse de 

informações à mídia e à sociedade. “O cumprimento adequado dessa responsabilidade implica 

um princípio básico e fundamental: a distribuição de notícias, de forma simultânea e sem 

privilégios, para toda imprensa, sem distinção” (EID, 2003, p. 56). 

Para que a construção da imagem seja sólida e duradoura, segundo Lara, ela deve 

acontecer de forma gradativa. 

 

Requer um exercício de paciência e perseverança. Os resultados não vêm no 

primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês e, muitas vezes, nem no 

primeiro ano. Um mandato executivo ou legislativo dura quatro anos, tempo 

mais do que suficiente para a construção de uma imagem, se o trabalho for 

cuidadoso. Dá tempo de dar a volta por cima, se houve desgaste inicial ou 

em algum momento, e crescer aos poucos para chegar ao final do mandato 

com retornos altamente gratificantes (LARA, 2007, p. 116). 

    

Marco Antônio Eid defende que é fundamental que a assessoria de imprensa 

mantenha um banco de dados sempre atualizado sobre os principais temas com informações 

básicas do Estado. Assim, quando os jornalistas solicitarem as informações e entrevistas, logo 

as terão. Eid (2003) cita como banco de dados de uma assessoria de imprensa central em 



órgãos públicos dados econômicos completos, números de empresas instaladas no Estado ou 

cidade, arrecadação dos principais impostos, população, itens que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Humano, dados geográficos, atrações turísticas, informações precisas sobre 

os principais serviços públicos e informações atualizadas sobre todas as secretarias e 

organismos governamentais.  

O autor destaca que a ausência ou a deficiência de informações como essas 

mencionadas são regularmente procuradas por jornalistas, “é uma das principais causas de 

atritos entre os profissionais dos veículos de comunicação e assessorias de imprensa do setor 

público” (EID, 2003, p. 15). Ter essas informações sempre atualizadas, além de garantir o 

atendimento rápido aos jornalistas, permite que os assessores de imprensa elaborem pautas de 

interesse para a imprensa e sociedade e, sobretudo, úteis na construção da imagem 

institucional positiva do governo. 

Lara (2007) faz observações sobre a atividade do assessor de imprensa, 

principalmente quando se ganha interesse da comunidade.  

 

Se o problema interessa a veículos de comunicação e, principalmente, à 

comunidade, tem a ver com a assessoria de imprensa. É bom e necessário 

que o assessor (ou a assessoria) esteja presente em situações de imprensa, 

por que os ocupantes de outros cargos na instituição não têm que saber lidar 

com jornalistas, câmeras, gravadores e microfones (LARA, 2007, p. 22). 

 

Tendo seu trabalho em uma instituição pública, os assessores de imprensa devem 

fazer política apartidária, trabalhando junto com a população, zelando pela imagem da 

instituição e pelo direito da informação. “O profissional pode ter sua preferência partidária e 

mesmo ser filiado a um partido, mas que saiba separar a hora de fazer política partidária” 

(LARA, 2007, p. 135). 

Segundo Eid, “desenvolver e estruturar uma política correta e eficiente de 

comunicação é um exercício árduo, porém imprescindível, pois dele depende, em grande 

parte, o sucesso do governo” (EID, 2003, p. 6). Eis mais um dos inúmeros desafios impostos 

aos profissionais de comunicação. 

 

 



4 A GREVE DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E O RELACIONAMENTO COM A 

IMPRENSA 

 

Neste capítulo, apresentamos uma síntese do movimento grevista dos policiais e 

bombeiros militares do Ceará, bem como as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado do 

Ceará em atendimento aos veículos de imprensa no período da greve ocorrida no final de 

2011. Apresentamos também uma análise do trabalho de administração de crise por parte da 

Seção de Comunicação do Exército Brasileiro. 

 

4.1 A greve 

No final de 2011, Fortaleza, a capital do Ceará, ganhou novos contornos que 

ficarão marcados na história da cidade com a greve dos policiais e bombeiros militares que foi 

deflagrada em meio ao clima festivo do fim de ano. O movimento, que teve início no dia 29 

de dezembro de 2011, foi anunciado durante assembleia da categoria e contava com policiais 

da ativa reunidos no ginásio poliesportivo do bairro Parangaba. A decisão, que foi tomada por 

unanimidade, resolvia que os profissionais deveriam cruzar os braços durante a festa de 

Réveillon e por tempo indeterminado.  

Durante a madrugada desse mesmo dia, os policiais e bombeiros se reuniram na 6º 

Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar, localizado no bairro Antônio Bezerra, e 

permaneceram acampados no local. Entre as reivindicações da categoria, estava a campanha 

de reajuste salarial de 80% pelo menos até 2014, uma escala de 40 horas semanais, a 

realização de promoções na categoria e anistia dos militares que estavam respondendo a 

processos. Durante o movimento, várias viaturas usadas pela polícia tiveram os pneus 

esvaziados para evitar que outros militares, que ainda não haviam aderido ao movimento, 

saíssem para atendimentos na cidade.  

O governo não reconhecia o movimento grevista quando ele foi anunciado e 

informava, por meio de nota enviada para a imprensa, que as escalas de trabalho dos militares 

seriam cumpridas normalmente, inclusive no Réveillon. Na época, os jornais publicaram 

matérias que repassavam essas informações (figuras 2 e 3). 

 



 

Figura 2 – Recortes de dados publicados no dia 29/12/2011 no jornal G1 Ceará
4
 

 

 

Figura 3 – Matéria publicada no início do dia 30/12/2011 no site Tribuna do Ceará
5
 

                                                             
4
 A matéria na íntegra pode ser conferida através de link. Disponível em: 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/12/policiais-militares-e-bombeiros-do-ce-anunciam-paralisacao-das-

atividades.html. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/12/policiais-militares-e-bombeiros-do-ce-anunciam-paralisacao-das-atividades.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/12/policiais-militares-e-bombeiros-do-ce-anunciam-paralisacao-das-atividades.html


No dia 30 de dezembro, através de nota enviada à imprensa, o Governo do Estado 

fez o seu primeiro pronunciamento oficial sobre a greve por meio da Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social. A nota, com o título “À Polícia Militar e à Sociedade Cearense”, era 

assinada pelo secretário da Segurança Pública, coronel PM Francisco Bezerra; pelo 

comandante-geral da Polícia Militar, coronel Werisleik Matias; e pelo Corregedor-Geral de 

Disciplina da SSPDS, Sevilho Paiva. As autoridades consideravam o movimento 

"flagrantemente inconstitucional" e diziam que o governo estaria adotando medidas para 

manter a ordem e a tranquilidade da população. Os jornais O Povo e Diário do Nordeste 

repercutiram essa nota em suas publicações (figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 4 – Recortes de dados publicados em 30/12/2011 no O Povo Online
6
 

                                                                                                                                                                                              
5
 A matéria pode ser conferida através de link. Disponível em: 

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/ceara/seguranca-no-reveillon-em-fortaleza-esta-garantida-diz-

comando-geral-da-pm/ 
6 Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-

diz-que-greve-e-inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml 

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/ceara/seguranca-no-reveillon-em-fortaleza-esta-garantida-diz-comando-geral-da-pm/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/ceara/seguranca-no-reveillon-em-fortaleza-esta-garantida-diz-comando-geral-da-pm/
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-diz-que-greve-e-inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-diz-que-greve-e-inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml


 

Figura 5 – Recortes de dados publicados em 31/12/2011 no jornal Diário do Nordeste
7
 

 

Abaixo, a nota na íntegra transcrita do O Povo Online
8
: 

 O movimento que está ocorrendo em unidades da Polícia Militar do 

Ceará é flagrantemente inconstitucional e caracteriza o cometimento de 

crime militar infração militar por homens que prestaram juramento de honra 

de combater crimes e proteger permanentemente a sociedade cearense. 

 Os únicos representantes legais e legítimos dos interesses da Polícia 

Militar perante o Governo do Estado são o Secretário da Segurança Pública e 

Defesa Social e o Comandante da Polícia Militar. Somente esses estão 

autorizados a discutir os problemas das Corporações com o Governo do 

Estado. 

 A única reivindicação formal encaminhada pelo atual Comando da 

Polícia Militar ao Governo do Estado foi a Lei de Organização Básica – 

LOB. 

 O Governo do Estado é ciente de que outras reivindicações deverão 

ser encaminhadas pelos representantes legais, dentro de um planejamento 

responsável. 

 O Governo do Estado avaliará todas as reivindicações à medida em 

que forem apresentadas pelos representantes legais, com a certeza da 

importância da atividade militar. 

                                                             
7 Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1089004 
8 Dados publicados dia 30/12/2011. Disponível em: 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-diz-que-greve-e-

inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml. Acesso em: 17 jun. 2013. 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1089004
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-diz-que-greve-e-inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2011/12/30/noticiafortaleza,2365916/cupula-da-pm-diz-que-greve-e-inconstitucional-e-se-caracteriza-como-crime-militar.shtml


 O movimento ilegal que ocorre é, portanto, extremamente precipitado 

e fortemente prejudicial à sociedade, que fica à mercê do incremento de 

crimes, frente à omissão de homens que juraram protegê-la. 

 Não haverá, sob qualquer hipótese e condição, anistia àqueles 

militares que estejam descumprindo os seus deveres e juramentos. 

 O Governo do Estado tem a certeza de que a Polícia Militar se 

manterá na retidão que a caracteriza, convocando os militares estaduais a 

permanecerem na normalidade institucional. 

 O Governo do Estado tem ciência do dever de proteger a sociedade, e 

está adotando todas as medidas para que a ordem e a tranquilidade públicas 

sejam mantidas. 

  

Aquartelados e mobilizados juntamente com suas esposas, filhos e familiares, os 

militares permaneceram durante todo o dia 30 de dezembro, segundo dia de greve, na 6º 

Companhia do 5º Batalhão, no bairro Antônio Bezerra. Segundo dados publicados no jornal 

Tribuna do Ceará
9
, na sexta-feira (30/12), cerca de 130 viaturas e 1.000 PMs estavam 

paralisados em Fortaleza. Ainda na publicação, o presidente da Associação dos Praças da 

Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Ceará (Aspramece), Pedro Queiroz, informava 

que cerca de 3.000 homens em todo o Ceará também teriam parado as atividades e aderido à 

greve.  

Ainda na tarde da sexta-feira (30/12), foi confirmada a presença da Força 

Nacional de Segurança para dar suporte durante o Réveillon na capital. O portal de notícias 

NE10
10

 relata em matéria publicada que a confirmação foi dada tanto pelo Ministério da 

Justiça como pela Secretaria de Segurança. A mesma informação é transmitida no site da 

Tribuna do Ceará
11

 e dava conta de que o Governo do Estado havia solicitado o reforço da 

Força Nacional de Segurança e de que o efetivo desembarcaria na cidade na noite do mesmo 

dia. 

Na tentativa de um acordo, a Procuradoria Geral da Justiça do Estado (PGJ) 

elaborou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) juntamente com os policiais e 

                                                             
9 Dados publicados no dia 30/12/2011. Disponível em: http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/greve-

da-pm-200-viaturas-e-1000-homens-paralisados-em-fortaleza/. Acesso em: 29 jun. 2013. 
10 Criado em 1994, em Pernambuco, o portal de notícias NE10 é a evolução e consolidação do portal do Sistema 

Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Publicação sobre a chegada da Força Nacional de Segurança em 

Fortaleza. Dados publicados no dia 30/12/2011. Disponível em: 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2011/12/30/forca-nacional-de-seguranca-dara-apoio-na-

seguranca-do-reveillon-318432.php 
11 Dados publicados em 30/12/2011. Disponível em http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/forca-
nacional-de-seguranca/. 

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/greve-da-pm-200-viaturas-e-1000-homens-paralisados-em-fortaleza/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/greve-da-pm-200-viaturas-e-1000-homens-paralisados-em-fortaleza/
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2011/12/30/forca-nacional-de-seguranca-dara-apoio-na-seguranca-do-reveillon-318432.php
http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/nordeste/noticia/2011/12/30/forca-nacional-de-seguranca-dara-apoio-na-seguranca-do-reveillon-318432.php
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/forca-nacional-de-seguranca/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/forca-nacional-de-seguranca/


bombeiros durante uma reunião na sede da PGJ, mas terminou sem resultados. A assinatura 

do termo garantia a anistia de todos os oficiais que aderiram à paralisação e propunha também 

a possibilidade de uma nova rodada de negociações. 

No sábado (31/12), terceiro dia de greve, não houve nenhum acordo entre 

Governo do Estado e grevistas. Temendo a falta de segurança durante as festas de fim de ano, 

o Governador Cid Gomes decretou situação de emergência em todo o Ceará. O decreto, que 

teve efeito imediato, foi assinado na sexta-feira (30/12) e publicado no Diário Oficial do 

Ceará. Com decreto de situação de emergência, o Governo do Estado poderia agir com mais 

agilidade e flexibilidade para garantir a segurança da população. Veículos de circulação 

nacional já propagavam a greve no estado e informavam sobre a situação de emergência 

(figuras 6 e 7). 

Com essa medida emergencial, a Força Nacional de Segurança e o Exército 

Brasileiro passaram a atuar no reforço da segurança. Além disso, 159 veículos recém-

adquiridos da Secretaria da Saúde do Estado foram cedidos para ajudar no policiamento com 

o compromisso de que, ao fim da situação de emergência, seriam devolvidos à sua secretaria 

de origem.  

 

  

Figura 6 – Dados publicados dia 31/12/2011 no portal de notícias IG
12

 

 

                                                             
12 Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ce/ceara-decreta-estado-de-emergencia-por-greve-de-

policiais/n1597503973197.html 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ce/ceara-decreta-estado-de-emergencia-por-greve-de-policiais/n1597503973197.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ce/ceara-decreta-estado-de-emergencia-por-greve-de-policiais/n1597503973197.html


 

Figura 7 – Dados publicados no dia 31/12/2011 no site da Veja
13

 

A nota enviada para a imprensa relatando a situação de emergência no estado é 

também divulgada no site do Governo do Estado do Ceará.  

 

                                                             
13 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cid-gomes-decreta-estado-de-emergencia-no-ceara. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cid-gomes-decreta-estado-de-emergencia-no-ceara


 

Figura 8 – Dados publicados no dia 31/12/2011 no site do Governo do Estado do Ceará
14

 

 

Informação transcrita sobre o estado de greve: 

 O governador Cid Gomes,  conforme o artigo 88, inciso XIX, da 

Constituição Estadual, e considerando a  situação de anormalidade e 

instabilidade institucional face o cometimento de crimes e infrações 

disciplinares por militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar, decretou situação de emergência em todo o Ceará.  O Decreto n° 

30.799 foi assinado na última sexta-feira (30) tem efeito imediato e já foi 

publicado no Diário Oficial do Ceará. O estado de emergência permite mais 

agilidade e flexibilidade para que o Estado possa agir para garantir a 

segurança da população. 

 "Fica decretada situação de emergência em todo o território do Estado 

do Ceará, para todos os fins necessários e úteis ao atendimento da situação 

emergencial e ao restabelecimento do estado de normalidade e proteção da 

integridade e tranquilidade da sociedade cearense", diz o decreto. 

 Entre as medidas de emergência estão o reforço da Força Nacional de 

Segurança, Exército Brasileiro e a cessão (empréstimo) de 159 veículos 

recém-adquiridos para uso da segurança. Esses carros são da Secretaria da 

Saúde do Estado e seriam repassados para municípios na próxima Terça-

feira (3), para serviços básicos de saúde. Acabada a situação de emergência 

os veículos serão entregues. 

Fora o envio de nota para a imprensa, nenhuma outra forma de comunicação 

estava sendo explorada pelo Governo do Estado diante da greve. O governador não fez 

nenhum pronunciamento oficial para a sociedade, através de entrevistas coletivas ou 

publicação de nota oficial como publicidade na imprensa local. A imprensa começou a 

                                                             
14 Disponível em: http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/4967-governador-cid-gomes-decreta-

situacao-de-emergencia 

http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/4967-governador-cid-gomes-decreta-situacao-de-emergencia
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/4967-governador-cid-gomes-decreta-situacao-de-emergencia


perceber e a noticiar essa ausência, como é retratado no blog do jornalista Roberto Moreira, 

do Diário do Nordeste (figura 9). 

 

Figura 9 – Dados divulgados dia 31/12/2011
15

 

 

Essa postura de silêncio adotada pelo Governador Cid Gomes é refutada por Rosa 

(2001) quando ele nos diz que “numa crise, é preciso estar sempre acessível, aberto para dar 

explicações” (ROSA, 2001, p. 185). O autor complementa dizendo que as ligações devem ser 

respondidas, que os pedidos de esclarecimentos devem ser atendidos e que é importante 

mostrar a sua versão ou documentos sobre o fato em questão. Rosa (2001) conclui fazendo 

uma indagação: “isolar-se vai melhorar a situação? A resposta é uma só: não” (ROSA, 2001, 

p. 187). 

Durante a comemoração do Réveillon, a Força Nacional de Segurança e o 

Exército Brasileiro fizeram a cobertura do evento enquanto os policiais e bombeiros militares 

permaneciam em estado de greve e sem acordo, acampados na 6º Companhia do 5º Batalhão, 

no bairro Antônio Bezerra. A força do movimento só crescia e a cada dia mais policiais 

aderiam à greve e se juntavam aos demais. 

No início da noite da segunda-feira (02/01/2012), a Desembargadora do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, Sérgia Miranda, determinou o retorno imediato dos policiais e 

bombeiros a seus postos de trabalho. Segundo informações publicadas no site da Folha de S. 

                                                             
15 Disponível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/robertomoreira/abolicao-em-silencio/. 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/robertomoreira/abolicao-em-silencio/


Paulo
16

, a desembargadora aceitou os argumentos do Governo do Estado do Ceará de que os 

militares não teriam direito à greve pelo fato de exercerem atividades essenciais para a 

população. A matéria é complementada com a informação de que, caso ocorresse 

descumprimento da decisão, cada militar deveria pagar a quantia de R$ 500,00 diários, e cada 

associação, o valor de R$ 15 mil. A magistrada determinou também a reintegração de posse 

de veículos oficiais, prédios e instalações militares que estivessem tomados pelos grevistas.  

Devido à paralisação, o comando das operações estava a cargo do Exército. De 

acordo com dados publicados no site G1 Ceará
17

, 2.449 homens do Exército, Forças Armadas 

e órgão de segurança estavam fazendo o policiamento da cidade. O tenente-coronel do 

Exército, Charles Moura, falou ao portal que o foco naquele momento da greve seria o 

patrulhamento ostensivo e a preservação dos bens públicos. 

  Mesmo com a determinação, policiais e bombeiros militares decidiram não 

acatar a decisão da Justiça que os obrigava a finalizar a paralisação. Em matéria publicada no 

site da Tribuna do Ceará
18

, o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia 

Militar e Bombeiros do Ceará, Flávio Sabino, foi taxativo: “Só sairemos daqui mortos ou com 

a vitória”. Os militares paralisados reclamavam que o governo não mostrava interesse em 

negociar com a categoria e que a única proposta que se havia aceitado negociar era sobre a 

anistia disciplinar e administrativa. 

O sexto dia de greve dos policiais e bombeiros militares foi o dia mais complicado 

desde o início da greve. No dia 3 de janeiro de 2012, a cidade de Fortaleza viveu um 

verdadeiro momento de pânico com as informações de que saques, arrastões e assaltos 

estavam acontecendo. O comércio fechou as portas temendo depredações. Postos de saúde e 

Correios encerraram o expediente mais cedo. Os congestionamentos não existiam. Ninguém 

nas ruas (figura 10).  

                                                             
16 Dados publicados dia 03/01/2012. Disponível em:  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1029310-justica-

determina-fim-da-greve-de-pms-e-bombeiros-no-ceara.shtml. 
17 Dados publicados dia 02/01/2012. Disponível em http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/01/justica-determina-

o-retorno-imediato-dos-policiais-do-ce-ao-trabalho.html 
18 Dados publicados dia 02/01/2012. Disponível em http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/so-

saimos-mortos-diz-lider-dos-militares-em-greve/ 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1029310-justica-determina-fim-da-greve-de-pms-e-bombeiros-no-ceara.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1029310-justica-determina-fim-da-greve-de-pms-e-bombeiros-no-ceara.shtml
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/01/justica-determina-o-retorno-imediato-dos-policiais-do-ce-ao-trabalho.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/01/justica-determina-o-retorno-imediato-dos-policiais-do-ce-ao-trabalho.html
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/so-saimos-mortos-diz-lider-dos-militares-em-greve/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/so-saimos-mortos-diz-lider-dos-militares-em-greve/


 

Figura 10 – Matérias do dia 3 de janeiro 

Nas redes sociais, as informações de assaltos e arrastões se espalharam 

rapidamente, o que gerou ainda mais pânico na população. O assunto ganhou grande destaque 

e figurou como um dos assuntos mais comentados no mundo através do microblog Twitter. 

Com a hashtag
19

 #CaosemFortaleza, os internautas citavam as últimas notícias que 

aconteciam na cidade e assim chegaram ao Trending Topics do Twitter
20

 como um dos dez 

mais comentados no Brasil (figura 11). 

 

 

Figura 11 – Dados publicados em 03/01/2012
21

 

                                                             
19

 Palavra precedida de # que representa o sentimento e/ou assunto alvo daquela mensagem. 
20 Trending topics são os termos e expressões mais citados no Twitter. É uma listagem que pode ser classificada 

por mundo, país ou cidade e que é constantemente atualizada, dando destaque na página aos dez assuntos mais 

comentados do momento. 
21 Disponível em: https://twitter.com/search?q=%23CaosemFortaleza&src=typd . 

https://twitter.com/search?q=%23CaosemFortaleza&src=typd


 No portal de notícias do Uol do dia 03/01/2012, o repórter retrata sobre o não 

pronunciamento do governo diante da situação de greve e pânico instalados na cidade (figura 

12). 

 

  

Figura 12 – Notícia publicada no portal Uol no dia 03/01/2012
22

  

  

Os policiais e bombeiros militares receberam uma nova proposta de negociação 

no final da tarde da terça-feira, 03/01/2012, mas os militares rejeitaram a proposta apresentada 

pelo Governo do Estado. As negociações se deram por meio de ligações telefônicas entre o 

presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Ceará (Aprospec), 

Capitão Wagner
23

, e o procurador geral do Estado, Fernando Oliveira. De acordo com Capitão 

Wagner, em matéria publicada no jornal O Povo
24

, o Governador Cid Gomes ofereceu a 

anistia de todos militares envolvidos, além da incorporação de gratificação do turno C aos 

militares. Na matéria ainda foi explicado que, caso aceitassem a proposta, a categoria passaria 

a ganhar R$ 450 reais a mais de gratificação, além da incorporação de gratificação do turno C 

                                                             
22 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/03/com-greve-da-pm-violencia-

aumenta-e-fortaleza-tem-arrastoes.htm 
23 Capitão Wagner ganhou notoriedade quando foi eleito a Deputado Estadual em 2010 com 28.818 votos e 

assumiu o cargo de suplente de Fernanda Pessoa. Na tribuna da Assembleia, seus discursos eram voltados para a 

área da segurança pública e direitos dos militares. Em 2011, é fundada a Associação dos Profissionais de 

Segurança Pública do Ceará (Aprospec), cujo presidente é o capitão. Com a greve dos militares no mesmo ano, 

Capitão Wagner atuou fortemente e ganhou notoriedade pela liderança no período. Com as eleições no ano de 

2012, em que foi eleito com 43.655 votos e teve a terceira maior votação do país na época, ficam comprovadas a 

credibilidade e a aceitação que o militar conquistou com os militares e a sociedade.   
24 Dados publicados dia 03/01/2012. Disponível em: 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2012/01/03/noticiafortaleza,2367628/policiais-militares-e-bombeiros-

em-greve-rejeitam-proposta-de-negociacao-apresentada-pelo-governo.shtml. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/03/com-greve-da-pm-violencia-aumenta-e-fortaleza-tem-arrastoes.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/03/com-greve-da-pm-violencia-aumenta-e-fortaleza-tem-arrastoes.htm
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2012/01/03/noticiafortaleza,2367628/policiais-militares-e-bombeiros-em-greve-rejeitam-proposta-de-negociacao-apresentada-pelo-governo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2012/01/03/noticiafortaleza,2367628/policiais-militares-e-bombeiros-em-greve-rejeitam-proposta-de-negociacao-apresentada-pelo-governo.shtml


aos militares. A categoria permaneceu irredutível, pois a demanda dos militares era de R$ 850 

reais. 

Após cinco dias de paralisação, os policiais e bombeiros militares aceitaram a 

proposta de negociação e decidiram encerrar o movimento grevista na madrugada do dia 

04/01/2012. O Governador Cid Gomes não participou pessoalmente das negociações, mas 

enviou uma equipe técnica para negociar o acordo. Estiveram presentes à frente das 

negociações o presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Ceará 

(Aprospec), capitão Wagner Sousa; o procurador geral do Estado, Fernando Oliveira; a 

defensora pública geral do Estado, Andréia Coelho; procuradora geral de Justiça, Socorro 

Gomes; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará, Valdetário Monteiro. 

Quase todas as reivindicações dos policiais e bombeiros militares foram 

atendidas, conforme matéria publicada no jornal O Povo
25

 do dia 04/01/2012. Entre elas, 

estavam a anistia aos militares; o reajuste salarial; a desconsideração de multas para os 

policiais e associações; a gratificação de R$ 850 reais para os policiais ativos, inativos e 

pensionistas; e a redução da carga horária para 40 horas semanais. 

Mesmo com a greve tomando o seu desfecho e chegando ao fim, era possível 

perceber a reação de jornalistas, internautas, leitores e cidadãos insatisfeitos com a postura 

adotada pelo Governador Cid Gomes para conduzir essa crise. Esse descontentamento é 

observado em texto de opinião publicado no site Tribuna do Ceará
26

 (figura 13). 

                                                             
25

 Dados publicados dia 04/01/2012. Disponível em: 

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/policiais-e-bombeiros-militares-aceitam-proposta-e-decidem-

encerrar-a-greve/ 
26

 Dados publicados dia 04/01/2012. Disponível em: http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/cid-

gomes/page/8/  

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/policiais-e-bombeiros-militares-aceitam-proposta-e-decidem-encerrar-a-greve/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/policia/policiais-e-bombeiros-militares-aceitam-proposta-e-decidem-encerrar-a-greve/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/cid-gomes/page/8/
http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/tag/cid-gomes/page/8/


 

Figura 13 – Matéria do jornal Tribuna do Ceará 

 

Um ano após a greve, os militares voltaram a se reunir para discutir sobre o 

andamento das negociações do acordo acertado no período da greve. Algumas reivindicações 

ainda não haviam sido atendidas, o que gerou descontentamento da categoria. Segundo 

publicação no portal G1
27

, entre os pontos pendentes de negociação estavam a redução da 

carga horária semanal para 40 horas, pagamento de horas extras e o reajuste salarial superior a 

5,58%. O encontro fez reviver o exato um ano da greve dos policiais e bombeiros militares e, 

principalmente, o fatídico dia 3 de janeiro que entrou para a história como sendo o dia em que 

a cidade de Fortaleza viveu a maior sensação de insegurança e caos. 

 

 

 

 

                                                             
27 Dados publicados dia 03/01/2013. Disponível em http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/01/um-ano-apos-
greve-pm-se-reune-para-cobrar-reivindicacao-no-ceara.html. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/01/um-ano-apos-greve-pm-se-reune-para-cobrar-reivindicacao-no-ceara.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/01/um-ano-apos-greve-pm-se-reune-para-cobrar-reivindicacao-no-ceara.html


4.2 Para entender o papel da assessoria de imprensa em gerenciamento de crise 

 

A metodologia aplicada a esta pesquisa nos possibilitou explorar da maneira mais 

abrangente possível história, evolução, importância e atuação das assessorias de imprensa 

dentro das organizações, fundamentada nos referenciais teóricos que encontramos nos dois 

primeiros capítulos. Junto a isso, buscou-se mostrar que nenhuma organização está imune a 

situações de crise e que, para lidar com a mídia nesses momentos, é necessário um 

profissional preparado para tal. 

O propósito desta pesquisa é também mostrar e analisar as estratégias de 

relacionamento com a imprensa que a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social utilizou durante o período da greve dos Policiais Militares e 

Bombeiros Militares do Estado do Ceará ocorrida em 2011, mas, infelizmente, não será 

possível. Desde o início da pesquisa, tentou-se estabelecer contato com os profissionais da 

referida assessoria através de telefonemas e e-mails, porém, tudo sem sucesso.  

A resposta negativa, que relatava que a assessoria de imprensa não exerceu 

nenhuma ação de comunicação para a imprensa durante a greve, era sempre transmitida por 

telefone e ignorado o pedido de resposta documentada através de e-mail. Mesmo após as 

inúmeras solicitações, o pedido nunca foi atendido e, até a conclusão deste material, nunca 

houve uma resposta oficial dada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social.     

Devido às dificuldades encontradas, optou-se pela análise das ações desenvolvidas 

pela Seção de Comunicação Social do Exército Brasileiro que atuou durante os dias que 

sucederam o anúncio da greve. A assessoria tomou o controle dos atendimentos aos veículos 

de mídia após o Governador Cid Gomes decretar estado de emergência, com o objetivo de 

manter segura a cidade de Fortaleza. Através de ligações, e-mails, visita e entrevista, foi 

possível extrair informações sobre as estratégias que foram utilizadas e as dificuldades 

durante a crise em questão.  

 

 

 



4.2.1 Metodologia aplicada à pesquisa 

O percurso teórico trilhado até aqui, feito a partir de uma revisão bibliográfica, 

nos fez compreender a importância da assessoria de imprensa dentro das organizações e seu 

papel fundamental para solidificar e transmitir a imagem institucional, através de várias 

estratégias de comunicação e relacionamento com seus públicos. Diante da visão de vários 

autores, podemos perceber a evolução desses profissionais na história até chegarmos nas mais 

diversas atividades exercidas por eles cotidianamente. Com isso, buscou-se estabelecer uma 

ligação entre o que os teóricos afirmavam e o desempenho dessas assessorias de imprensa ao 

lidarem com a imprensa em uma situação de crise.  

Para entender de que forma a greve dos Policias Militares e Bombeiros Militares 

do Estado do Ceará aconteceu e a forma com que a assessoria de comunicação da Secretaria 

se Segurança Pública e Defesa Social lidou com esse momento e posteriormente a Seção de 

Comunicação Social do Exército Brasileiro, esta pesquisa adota o estudo de caso como uma 

de suas metodologias. 

Utilizamos esse método pois compreendemos que o estudo de caso, realizando 

ações como a coleta de informações, organização de dados sociais e preservação do caráter 

unitário do objeto social estudado, configura-se um método de análise adequado. Bauer e 

Gaskell (2002, p. 23) confirmam: “a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais, e é considerada pesquisa soft”. Ainda de acordo com os 

autores: “o que a discussão sobre a pesquisa qualitativa tem conseguido foi desmitificar a 

sofisticação estatística como o único caminho para se conseguir resultados significativos”. 

Conclui-se assim que “a grande conquista da discussão sobre métodos qualitativos é que ela, 

no que se refere à pesquisa e ao treinamento, deslocou a atenção da análise em direção a 

questões referentes à qualidade e à coleta dos dados” (BAUER e GASKELL, 2002, p. 23). 

O estudo de caso é um método qualitativo cujo objetivo é a análise de um objeto 

social, que se pesquisa de forma profunda e intensa. Yin (2005) ressalta que o estudo de caso 

utiliza questões explanatórias e que esse método é ideal para ser utilizado quando é necessário 

responder questões do tipo “como” e “por que”. O autor descreve características, motivos e 

em que momento se deve utilizar o modo investigativo que o estudo de caso possui: 

 

Em todas as situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge do 

desejo de se compreender fenômenos sociais complexos. Em resumo, o 



estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos 

de vidas individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de 

setores econômicos (YIN, 2005, p. 20). 

 

Para melhor embasar esta pesquisa, unimos a técnica do estudo de caso com a 

técnica de entrevista em profundidade e assim explicamos de forma mais precisa o proposto, 

pois, segundo Duarte, a entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca 

“recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2009, p. 62). Desta maneira, podemos 

identificar, perceber e descrever os fenômenos através do uso de entrevistas.  

Através da técnica de entrevista em profundidade é possível explicar a produção 

da notícia em um veículo de comunicação, saber as motivações para o uso de determinados 

serviços, conhecer as condições e o modo para uma assessoria de imprensa ser considerada 

eficiente. O tipo de entrevista utilizada foi a semiaberta, pois já tínhamos o entendimento 

sobre os questionamentos básicos a serem feitos, que tipo de questões dariam cobertura ao 

interesse da pesquisa, o roteiro que deveríamos seguir.  

A entrevista semiaberta é descrita por Triviños como  

 

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1990 apud DUARTE, 

2009, p. 66). 

 

Além disso, a pedido do General de Divisão Carlos Cesar Araújo Lima, do 

Comando da 10º Região Militar, as perguntas foram enviadas previamente para que fosse 

feita uma análise do conteúdo. Jorge Duarte nos aporta que esse modelo de entrevista “exige 

poucas questões, mas suficientemente amplas para serem discutidas em profundidade sem que 

haja interferências entre elas ou redundâncias” (DUARTE, 2009, p. 66). 



Desta maneira, optamos por fazer entrevista com o Tenente-Coronel Charles 

Moura
28

, oficial pertencente ao Exército Brasileiro, lotado no Comando da 10º Região Militar 

e que esteve envolvido nas ações na assessoria durante a greve. Devido aos eventos 

relacionados à Copa das Confederações Fifa Brasil 2013, quando o Exército atuou nas ações 

de segurança, não foi possível a realização da entrevista pessoalmente. O tenente-coronel 

recebeu as perguntas previamente por e-mail, respondeu-as em forma de um texto corrido e 

entregou em documento protocolado junto à Seção de Comunicação Social (ver anexo). 

A escolha desse entrevistado se deu pelo fato de entendermos que a fonte precisa 

ter envolvimento com o assunto e que seja capaz de ajudar a responder sobre o tema proposto, 

contribuindo assim com a pesquisa. “Fontes de informação consideradas fundamentais por 

estarem profunda e diretamente envolvidas com os aspectos centrais da questão, o que faz 

com que não serem entrevistadas possa significar grande perda” (DUARTE, 2009, p. 70). É o 

que Duarte considera ser o informante-chave. E, justamente pela atuação do Tenente-Coronel 

Charles Moura com a imprensa durante a greve, é que a escolha de seu nome foi considerada 

fundamental.  

   O roteiro aplicado objetivou a compreensão de como se deu o processo de 

intervenção do Exército Brasileiro no momento da greve, as ações que a Seção de 

Comunicação Social pôde tomar diante da situação de crise e as estratégias de comunicação 

que foram utilizadas para atender a mídia nesse período.  

 

4.2.2 A estrutura de comunicação social do Exército Brasileiro 

O Exército Brasileiro possui uma estrutura voltada para a comunicação social que 

é coordenada pelo Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx). Localizado em 

Brasília, Distrito Federal, o centro é o principal responsável pelo Sistema de Comunicação 

Social do Exército. No Rio de Janeiro, o Centro de Estudos de Pessoal (CEP) também 

trabalha no apoio dessa estrutura, formando profissionais especialistas em comunicação 

social. 

Moura (2013) nos diz que “essas estruturas viabilizam os trabalhos do dia a dia 

das organizações militares, em todo o território nacional, e capacitam o pessoal para atuar nas 

                                                             
28 As perguntas foram enviadas no dia 24 de maio de 2013 e recebidas no dia 2 de julho de 2013. Disponível em 

anexos.   



áreas de relações públicas, divulgação institucional e informações públicas”. Através da 

página do Exército na internet, é possível visualizar as diversas atividades de divulgação que a 

equipe de comunicação desenvolve e os produtos de comunicação social voltados para a 

imprensa e para quem deseja informações sobre a Força Terrestre. 

A 10ª Região Militar, localizada em Fortaleza, possui uma Seção de Comunicação 

Social, a 5º Seção, que tem por finalidade e missão a realização de atividades de relações 

públicas, divulgação da instituição e prestação de informações para seus públicos. Moura 

complementa sobre o complexo de ações que a Comunicação do Exército desenvolve:  

 

O Sistema de Comunicação do Exército tem como finalidade permitir a 

realização coordenada e integrada do conjunto de atividades de comunicação 

social; executar as ações previstas no Plano de Comunicação Social e 

estabelecer um canal técnico entre os diversos escalões, racionalizando e 

agilizando os fluxos comunicacionais (MOURA, 2013). 

  

Para atuar diante das diversas situações de crise, segundo Moura, o Exército 

possui toda uma estrutura voltada para valores e princípios que regem a instituição, além das 

estruturas de comando, logística, tecnologia e ensino. Aliadas e trabalhadas em conjunto, 

essas ações proporcionam a execução das mais diferentes missões de forma satisfatória. No 

Exército, as situações de crise são solucionadas e resolvidas em três momentos distintos. O 

tenente-coronel nos explica que o processo é dividido entre antes, durante e depois da crise. 

“Antes, com treinamento e preparo; durante, com controle, flexibilidade e iniciativa; e depois, 

com aprendizado e planejamento” (MOURA, 2013). A situação de crise é solucionada diante 

do cumprimento desses três passos, além de respeito a hierarquia, disciplina e princípios 

militares. 

Trabalhando de forma integrada, essas instâncias do Exército primam pela 

produção e manutenção de informações, tornando-as instrumentos de comunicação social para 

os públicos interno e externo (MOURA, 2013). 

  

4.2.3 A Seção de Comunicação Social da 10ª Região Militar 

O trabalho de atuação da Seção de Comunicação Social da 10ª Região Militar 

diante da situação de greve, iniciou no dia 31 de dezembro de 2011 e tinha como foco 



principal atender as demandas da imprensa em tempo hábil e de forma satisfatória. Segundo 

Moura (2013), as solicitações chegavam através do endereço eletrônico (e-mail), a partir disso 

eram reunidas as informações pertinentes à solicitação e preparada uma nota para envio sobre 

o assunto. “Dessa forma, procurou-se prestar esclarecimento com qualidade, associado à 

maior quantidade possível de veículos de comunicação informados” (MOURA, 2013). 

O Exército Brasileiro passou a atuar na greve após o Governador Cid Gomes 

decretar estado de emergência em todo o Ceará, o que aconteceu no dia 31 de dezembro de 

2011, tendo em vista a tradicional festa de Réveillon que acontece em Fortaleza. Antes dessa 

data, o governo negava a existência de uma greve e dizia que as escalas de trabalho dos 

militares estavam acontecendo normalmente. Com o estado de emergência decretado, o 

Exército passou a coordenar as ações de segurança e a contar com o apoio dos órgãos 

estaduais de segurança pública. 

A primeira nota enviada à imprensa pela Seção de Comunicação Social, a de 

número 012, possui a data do dia 31 de dezembro de 2011 e traz as primeiras informações 

sobre a intervenção do Exército no período da greve. 

 

Figura 14 – Nota à imprensa nº 012, de 31 de dezembro de 2011(ver anexo) 



O material contém informações sobre a reunião inicial realizada pelo Exército 

Brasileiro e integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública frente ao movimento 

grevista. O documento demonstra que as autoridades estaduais já confirmavam que o 

movimento grevista existia, o que não acontecia até então. A reunião realizada pelo Exército 

mostrou uma atuação antecipada do órgão para definição de planejamentos necessários para a 

atuação, pois ainda não havia sido dada a ordem para o Exército atuar. 

São repassados dados, ações para estabelecimento da ordem e segurança e foco da 

missão.  Quanto à linguagem utilizada para compor a nota, é uma linguagem formal e que 

demonstra clareza nas informações. Não é mencionado em detalhes quem foram os 

participantes dessa reunião, bem como não há nenhuma declaração desses participantes.  

A segunda nota à imprensa, de número 013, também enviada no dia 31 de 

dezembro de 2011, traz informações que complementam a nota anterior.  

 

Figura 15 – Nota à imprensa nº 013, de 31 de dezembro de 2011(ver anexo) 

 

As informações dão continuidade ao assunto que foi abordado na primeira nota 

enviada à imprensa, já que o assunto da primeira nota se referia apenas a uma reunião sobre 

estratégias a serem tomadas. A segunda nota em questão traz não só o resultado dessa reunião 

em ações práticas, como a autorização para coordenar a Operação Ceará, que visava a garantir 



a lei e a ordem da cidade e da população. Com a característica de um texto formal, essa nota 

já se apresenta em um formato mais reduzido, além informar o envolvimento do Exército em 

relação à greve dos militares. 

A nota apresenta apenas o que é de responsabilidade do Exército; não são 

mencionadas informações sobre de que forma os demais contingentes de segurança pública do 

Estado iriam ajudar e tampouco as autoridades estaduais, o Governador Cid Gomes e o 

Secretário de Segurança Francisco Bezerra fazem pronunciamentos ou são citados na nota. 

A terceira nota à imprensa, de número 014, foi enviada no dia 1º de janeiro de 

2012 e informa sobre a chegada de tropas para o reforço da segurança em Fortaleza.    

 

Figura 16 – Nota à imprensa nº 014, de 1º de janeiro de 2012 (ver anexo) 

 

Seguindo o padrão formal, essa nota também mostra um conteúdo bem resumido 

sobre a chegada de tropas militares em Fortaleza. Só é informada a quantidade de homens que 

desembarcarão, o modo como eles seriam transportados e, de forma bem resumida, mostra 

que atividades o efetivo do Exército iria desempenhar na ocasião. Não é mencionada a 

situação de greve, não é repassada de uma maneira mais detalhada como as tropas iriam 

proceder para preservar a segurança pública. Além disso, não é possível perceber de que 



forma o Exército trabalhou durante as festas de fim de ano, não tem dados nem estatísticas da 

festa e, novamente, tornou-se um material apenas com informações gerais. 

A nota seguinte, de número 15, enviada também no dia 1º de janeiro de 2012, 

mostra em duas laudas a atuação do Exército diante da greve. 

 

Figura 17 – Nota à imprensa nº 015, de 1º de janeiro de 2012 (ver anexo) 

 

A nota de número 015, mesmo com sua formalidade, mostra ter uma linguagem 

de fácil entendimento e o detalhamento dos referenciais para manter a ordem, a segurança das 

pessoas e a preservação de patrimônio e instalações que norteiam o Exército. O que faltou ser 

explicado na nota de número 014 foi parcialmente explicado nessa. Apresenta 

esclarecimentos do modo como o Exército Brasileiro está preparado para lidar com operações 

do tipo polícia, de como é feito o planejamento das atividades, a quantidade do efetivo 

disponibilizado para a ação e, por fim, agradecimentos à população e orientações de como 

proceder em casos de ocorrência, o que demonstra tom de cordialidade. 

Seu conteúdo também faz referências sobre o contingente de militares 

disponibilizado para atuar na capital e no interior, mas não informa com a mesma precisão 

sobre os resultados da ação durante a virada de ano. É descrito que a população colaborou 

para manter os indicadores de ocorrências policiais dentro da normalidade, mas não cita 



quantas ocorrências foram e o balanço geral do que foi a operação nesse início. A nota 

termina demonstrando o que seria prioridade para a instituição trabalhar no período. 

No dia 3 de janeiro de 2012, foi enviada a nota de número 016, a qual trazia em 

seu título “Situação atual da Segurança Pública no Ceará”. O conteúdo da nota mostra a 

prioridade da Operação Ceará e o que estava sendo executado na referida data. 

 

Figura 18 – Nota à imprensa nº 016, de 3 de janeiro de 2012 (ver anexo) 

 

Nessa nota, como em todas as outras, percebe-se que é usado repetidamente o 

motivo por que a Operação Ceará está sendo executada na cidade. Dessa forma, são repetidas 

em todas as notas a missão e a forma de execução que o órgão está adotando; porém, os dados 

reais do que estaria acontecendo na rua, do que estaria acontecendo lá na 6º Companhia do 5º 

Batalhão, lugar onde os militares estavam aquartelados, não é revelado. No momento em que 

são citadas que as ações no estado do Ceará estariam sendo conduzidas para manter os 

indicadores de segurança pública dentro na normalidade, a informação fica incompleta por 

não demonstrar esses índices de normalidade, principalmente porque o dia 3 de janeiro de 

2012 foi o dia que a cidade de Fortaleza parou diante de todas as denúncias sobre assaltos e 

arrastões. 



O documento de número 017 enviado à imprensa também foi feito no dia 3 de 

janeiro de 2012 e cita como foi dada a distribuição do efetivo nessa data.  

 

Figura 19 – Nota à imprensa nº 017, de 3 de janeiro de 2012 (ver anexo) 

    

O referido dia da nota, da mesma forma que foi relatado na nota anterior, foi o dia 

mais tenso de todo o movimento grevista, quando muitas informações desencontradas 

falavam de arrastões, assaltos e saques nos mais diversos pontos da cidade. Essas informações 

desencontradas eram fruto da desinformação geral que a população vivia. As pessoas não 

sabiam a quem recorrer nos casos de ocorrências e, apesar de ter havido muitos boatos em 

relação aos assaltos e pânico, muita informação era verídica.   

A nota trata sobre a sensação de caos que a cidade de Fortaleza vivenciou de uma 

forma genérica, trazendo em seu conteúdo informações de ações desenvolvidas em bairros 

mais afastados do centro da cidade e de que houve um trabalho para detectar se as ligações 

recebidas eram possíveis ocorrências ou trotes. O documento também cita que foi constatada 

a deflagração de falsos alarmes de assaltos e roubos, o que ocasionou a proliferação da 

sensação de insegurança na capital; porém, não foram divulgados os dados de ocorrências 



reais. Por fim, é recomendado que a população continuasse a realizar denúncias e registrar 

ocorrências, utilizando o número 190. 

E, nesse momento em que a cidade de Fortaleza precisava ouvir, ver, perceber o 

interesse de seu maior representante, o Governador Cid Gomes, isso não acontece. A sensação 

de insegurança tomava conta da cidade em forma de assaltos, arrastões, comércio fechado, 

pessoas amedrontadas, ônibus parados, trabalhadores com medo de trabalhar, escolas 

fechando e a sensação de caos pairando sob a população.   

Lucas (2007) nos diz que, se alguém ignora uma crise que está diante dela, é 

quase certo de que essa notícia virá à tona na pior forma, no momento menos oportuno. 

Pensando assim, a autora complementa que uma organização não pode abster-se de falar com 

a imprensa, ainda que considere inoportuno mesclar preocupações de ordem prática, como a 

greve em questão, e ações de comunicação com a mídia. 

É enviada uma nota à imprensa, de número 018, no dia 4 de janeiro de 2012, 

informando sobre a normalização da segurança na capital. A nota é formal e destaca, como 

sempre, a missão do Exército dentro da Operação Ceará. São repassados dados sobre mais 

reforços que viriam integrar a operação ao mesmo tempo em que se refere ao aguardo da 

ordem da Presidenta da República para a desmobilização das tropas. 

 

Figura 20 – Nota à imprensa nº 018, de 4 de janeiro de 2012 (ver anexo) 



A nota é concluída com o reforço sobre o planejamento e ações desenvolvidas 

pelo Exército. É mais uma vez percebida a orientação dada à população para a utilização dos 

serviços do número 190. Nessa nota, em especial, emitida um dia após a cidade de Fortaleza 

ter vivido um dos dias mais tensos de sua história, não fala em nenhum momento do que 

aconteceu no dia anterior. Não explica como o órgão atuou diante de todas as informações de 

assaltos e arrastões, de como a cidade ficou durante o dia, se as estatísticas de ocorrências 

foram alteradas, que tipo de adversidades foi enfrentado, onde havia maior concentração de 

assaltos – enfim, nesse documento deveria ter uma espécie de saldo do ocorrido no dia 

anterior, além, claro, das informações sobre a normalização da segurança. 

As três notas, a de número 019, enviada no dia 5 de janeiro de 2012, e as de 

número 20 e 22, enviadas no dia 6 de janeiro de 2012, que constam no ofício de entrega e 

protocoladas junto a Seção de Comunicação Social do Exército, referem-se ao episódio 

ocorrido já no final da greve dos policiais e bombeiros militares: a greve dos policiais civis. 

Como o assunto não é tratado nesta pesquisa, as notas não passaram pelo processo de análise. 

O que foi percebido de maneira geral em todas as notas à imprensa, 

disponibilizadas pelo Exército e utilizadas durante o período da greve dos militares, foi a 

preocupação em deixar clara a missão da instituição naquela ação, sua missão, seus valores e 

sua forma de atuação. Em notas curtas ou mais elaboradas, era sempre possível visualizar 

essas informações. Os textos traziam formalidade, dispostos em papel timbrado, o que trazia 

mais seriedade para com as informações. Apesar disso, foi notado que as notas em geral não 

traziam as informações detalhadas do que estaria acontecendo na cidade e, principalmente, 

não havia a voz das autoridades. O não pronunciamento do governo talvez tenha ocorrido por 

uma questão meramente estratégica ou ainda por intenção de omitir esses fatos, mas como não 

tivemos a oportunidade de ter esses questionamentos respondidos através da AI da Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social, esses fatos não puderam ser afirmados. 

Através delas o público não recebeu as devidas informações do que estaria, de 

fato, acontecendo na cidade e esse tipo de incerteza gerado foi um prato cheio para que a crise 

tomasse as proporções que tomou. Rosa (2001) afirma que não podemos menosprezar o 

público, pois é ele quem nos dirá o que uma imagem é ou não. “Saber produzir as mensagens 

adequadas para atingir esse público é essencial antes que as crises de imagem aconteçam. 

Mas, durante os processos de crise, pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma 

imagem” (ROSA, 2001, p. 91). 



As informações chegavam à população através da imprensa e esta, por sua vez, 

recebia as poucas informações oficiais através apenas de notas genéricas como as descritas 

acima e também informações do comando da greve. Forni (2011) considera essa omissão de 

informações um erro capital, pois “a omissão nas pautas negativas dá ao jornalista o direito de 

escrever o que bem entende” (FORNI, 2001, p. 395). O jornalista sente-se no direito de 

publicar a matéria de acordo com o seu entendimento, alegando que solicitou as informações 

da organização, mas que não obteve resposta. Essas pautas negativas ou situações que podem 

desestabilizar a organização devem ser neutralizadas ou resolvidas com a ação imediata dela. 

“Desmentir, se for o caso, ou admitir, quando o caso for irreversível, informando as 

providências a serem tomadas” (FORNI, 2011, p. 395). 

Sobre o que realmente estava acontecendo na cidade, esses públicos puderam 

perceber no dia a dia, estando nas ruas, vivenciando a sensação do caos e tirando suas 

próprias conclusões do que estava acontecendo e da postura das autoridades para com o 

acontecido. Lucas nos traz a reflexão de que as crises públicas que eclodem no cenário 

governamental são exemplos de que “se o gestor público não estiver, a todo momento, 

revendo, sob a ótica do planejamento, os critérios que amparam o desenho de suas políticas e 

estratégias, estará sob fogo cruzado permanentemente” (LUCAS, 2007, p. 63). 

Diante de toda a crise, os atores envolvidos esperavam um posicionamento do 

governo, fosse para tranquilizar a população ou para encontrar uma forma de acabar o mais 

rápido possível com a greve instalada – o que não aconteceu. Inicialmente se negava a 

existência do movimento grevista e subestimava-se o rápido crescimento e aderência do 

movimento. Com a deflagração da greve, o que se percebeu foi o silêncio das autoridades, 

como forma de lidar com a situação, e a população vivendo e reproduzido na internet a 

sensação de caos. 

Essas palavras são confirmadas por Rosa (2001) quando ele retrata que a 

administração de crises exige a tomada de medidas imediatas, assim que se tornarem 

explícitas, pois é fundamental que os agentes envolvidos possam produzir iniciativas na busca 

pelo correto posicionamento diante da opinião pública.  

 

A incapacidade de produzir ações e definir a linha de atuação já nos 

primeiros momentos das grandes crises acaba comprometendo a posição das 

instituições ou personagens que estão em seu epicentro, precipitando por 

vezes o desfecho da crise ou a forma como a opinião pública passará a 



enxergar a instituição afetada. Para quem está no centro de uma crise, perder 

a iniciativa logo que ela eclode pode significar a perda de todo o processo 

(ROSA, 2001, p. 101). 

 

O silêncio das maiores autoridades que poderiam falar sobre o assunto fez com 

que fosse gerado um clima de incerteza, além de abrir margem para todo tipo de interpretação, 

inclusive as mais exageradas e dramáticas. Devido ao silêncio, foi necessário adquirir outras 

formas para tranquilizar a população e dialogar com a categoria que estava em greve – então, 

foram definidos outros porta-vozes para prestar esclarecimentos. Como era função da Seção 

de Comunicação Social do Exército esse contato com a imprensa, quem assumiu essa missão 

foram os oficiais do órgão. Segundo Moura (2013), a relação com a imprensa durante o 

movimento grevista ocorreu de forma profissional e cordial, buscando atender de forma 

satisfatória as solicitações e demandas requisitadas. Na ocasião, os porta-vozes foram o 

Comandante da 10ª Região Militar (10ª RM) e o Chefe da Seção de Comunicação Social 

(Oficial de Comunicação Social) da 10ª RM. 

Apesar da população não ter o conhecimento de quem seriam esses oficiais, salvo 

pela farda que usavam, que demonstrava ser do Exército, essas autoridades eram capacitadas 

para exercer tais funções durante o período de greve e da crise instalada. Forni diz que, ao se 

eleger um porta-voz, deve-se optar “por alguém que tenha amplo conhecimento do negócio da 

organização; habilidade para ouvir e expressar-se; postura e boa aparência e, mais importante, 

transpire credibilidade” (FORNI, 2011, p. 400).  

Além disso, as informações transmitidas através das notas à imprensa emitidas 

pela Comunicação do Exército Brasileiro não foram suficientes para suprir a demanda de 

informações que chegava tanto pela população quanto pela imprensa. Aliada a poucas 

informações oficias que existiam, a sociedade, utilizando-se das ferramentas de um mundo 

altamente conectado e que reproduz as informações em tempo real, passaram a propagar a 

sensação de caos e insegurança em que a cidade vivia.  

De acordo com Dornelles (2012), 

 

[...] as notícias surgem de todos os lados, de todas as formas, não 

necessariamente de forma correta, o que gera rumores que podem ser 

destrutivos para a imagem e reputação dos envolvidos, seja empresa, marca, 

governo ou personalidade pública. A comunicação em tempo real ausente de 

conteúdo e transparência pode causar sérios estragos à imagem das empresas 



e dos atores que fazem parte do cenário da crise (DORNELLES, 2012, p. 

66). 

 

A preparação profissional e os valores cultuados dentro do Exército Brasileiro 

fazem com que seja a diferença diante de situações de greve e caos como o que foi vivido em 

Fortaleza. Moura (2013) finaliza a sua atuação dizendo que “para o Exército, a missão de 

prover a segurança para a população cearense foi um desafio, considerando as condições de 

ausência parcial da segurança pública estadual” (MOURA, 2013). 

O caso da greve dos policiais e bombeiros militares do estado do Ceará e o modo 

de condução que foi dado à crise é um reflexo de que ainda presenciamos erros e amadorismo 

na maneira de lidar com crises de imagem, principalmente quando elas se tornam públicas. O 

que poderia ter sido resolvido com diálogo, reuniões, declarações transparentes, tomadas de 

ações emergenciais e rápidas foi substituído pelo silêncio que gerou várias interpretações e 

incertezas, imposição da força e subestimação do movimento. A greve começou quando os 

militares decidiram e foi encerrada quando eles também decidiram por assim fazê-lo, claro, 

apenas após terem a promessa de ter as suas reivindicações atendidas. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda a pesquisa, relacionamos e reforçamos a importância de se 

comunicar no meio organizacional e do quanto é importante para as organizações falar e ser 

compreendidas. A partir dessa compreensão, as assessorias de imprensa passaram a ser mais 

vistas, ganharam mais espaço – muito embora esse trabalho de legitimação da profissão ainda 

seja uma luta para a aceitação e o reconhecimento dessa profissão. Hoje, a profissão 

apresenta-se cada vez mais dinâmica, e o profissional que deseja atuar nesse ambiente precisa 

entender não só das ferramentas mais tradicionais do seu trabalho, mas relacionar-se com a 

imprensa, interagir com o novo, incluindo as chamadas novas tecnologias. 

Ainda vivemos um amadorismo para lidar com essas situações de crise e nos 

pegamos cometendo os mais diversos erros na condução de crises de imagem. Sabemos, no 

entanto, que essas crises podem abalar a credibilidade, a confiança e o interesse dos públicos 

de uma organização, podendo arranhar sua imagem e reputação. 

Assim, avaliamos a atuação do Governo do Estado do Ceará em atendimento à 

imprensa durante o período da greve dos policiais e bombeiros militares, ocorrida entre os 

dias 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012. O Governador Cid Gomes e toda a 

cúpula da Segurança Pública Estadual resolveram calar-se e omitir-se diante de uma greve 

que tomou grandes proporções. Foram de encontro ao que os estudiosos mais recomendam 

diante de situações de crises: agir com clareza e sempre responder aos seus públicos.  

A imprensa, que não conseguia acesso aos dados oficiais da Segurança Pública 

sobre a quantidade de ocorrências, aumento da violência, assaltos, arrastões, saques, acabava 

publicando o que era possível de se perceber na rua, ouvindo a população, os integrantes do 

movimento, ou seja, apenas quem estava disposto a falar. 

O fato de o governador não ter se pronunciado, seja para dar declarações para a 

imprensa ou para negociar pessoalmente com a categoria em greve, despertou a atenção dos 

diversos públicos e muitos questionamentos foram levantados sobre essa atitude. Não se sabe 

se o silêncio foi uma estratégia devidamente programada ou se foi em decorrência do simples 

fato de não querer se expor ou ainda para não querer manchar a sua imagem como governador 

e autoridade. 



A população buscava entender o que estava acontecendo, os grevistas procuravam 

ter suas reivindicações atendidas e a mídia desejava conseguir informações para repassar ao 

público de interesse. Muitos desses questionamentos poderiam ter sidos respondidos na época 

e agora, com o intuito de objetar informações a esta pesquisa, mas não conseguimos a 

colaboração da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa 

Social. Desse órgão, tivemos o mesmo silêncio e a mesma falta de respostas para as 

informações solicitadas que foram utilizadas no período da greve. 

Enquanto o ideal e o esperado que se pode ter do setor de comunicação de uma 

organização que se encontra vivenciando uma crise é o trabalho em conjunto, integrado com 

estratégias bem definidas e articuladas, atitudes proativas e transparentes, nessa crise vivida 

pelo Governo do Estado isso não foi percebido. 

Com o Exército Brasileiro e sua atuação diante de uma greve que já havia sido 

deflagrada e estava em andamento, podemos perceber que o órgão se empenhou em executar 

o seu poder de polícia para manter a ordem e segurança da população. A Seção de 

Comunicação Social do Exército trabalhou para atender os veículos de mídia e repassar todas 

as informações solicitadas. Diante do material que recebemos e que foi o utilizado para sanar 

as respostas da imprensa, percebeu-se que muitos dados não foram repassados o que gerou 

certa deficiência no conteúdo dos documentos.  

Consideramos que, por mais que as ações de comunicação tenham ficado a cargo 

da Seção de Comunicação do Exército, as instâncias da Segurança Pública Estadual deveriam 

ter agido em conjunto com o órgão, seja por conhecer melhor a categoria em greve ou por ter 

um contato maior com a cidade e suas diversidades e com a imprensa ávida por respostas. 

Trabalhar dez notas à imprensa não foi o bastante para suprir as informações que precisavam 

ser ditas.  

O Exército procurou responder sobre a sua missão e atuação durante a greve, os 

trabalhos que eram acostumados a realizar e os treinamentos que recebiam. No entanto, os 

dados mais detalhados acerca da greve, das estatísticas de segurança, dos níveis de violência, 

dos registros de ocorrências, das informações que eram verídicas ou boatos, do desfecho final 

da greve, essas não foram respondidas detalhadamente nas notas enviadas à imprensa. 

Para nós, a pesquisa aponta falhas no tratamento dado pelo Governo à crise. É 

preciso ter clareza para a resolução dos fatos, atitude para solucionar os problemas, esclarecer 



as dúvidas dos públicos e assim intervir para que seja menor a condição de vulnerabilidade 

em que fica a população em uma situação de crise na segurança. 

Esperamos que nossas reflexões possam contribuir para o debate, muitas vezes 

negligenciado pela academia, mas tão importante para a atuação de jornalistas na área de 

relacionamento com a imprensa. 
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ANEXOS 

 


