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"Quando escrita em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa 

perigo e o outro representa oportunidade."  

John F. Kennedy 

 

«Os tolos afirmam aprender pela experiência. Eu prefiro aproveitar a 

experiência dos outros.»  

Bismarck 

 

―Veja, você precisa correr tanto quanto pode para continuar no mesmo lugar.  

Se quiser chegar a algum outro lugar, deverá correr pelo menos duas vezes mais.‖ 

Lewis Carrol
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RESUMO 

A presente investigação centra-se na pesquisa e reflexão de um ramo específico da 

comunicação estratégica: a comunicação de crise. O objeto de estudo escolhido recai 

sobre a importância da comunicação de crise numa grande empresa, mais concretamente 

o caso da TAP – Transportadora Aérea Portuguesa.  

Para uma empresa é fulcral manter um plano estratégico atualizado para fazer frente 

ao mercado competitivo que hoje se apresenta. Sendo assim, este trabalho aborda uma 

vertente mais específica deste tema.  

A investigação passará por uma análise da instituição em questão e dos seus métodos 

de resolução de crise.   

Em primeiro lugar serão apresentados conceitos referentes à comunicação pública, 

onde se tentará arranjar uma definição concreta desta tão vasta área. Seguidamente, é 

estudado o conceito de comunicação de crise, tema principal desta investigação. Serão 

ainda explorados outros conceitos como o de comunicação estratégica, plano de 

comunicação e imagem de uma empresa. Será ainda realizada uma breve resenha 

histórica acerca da TAP para que se fique a perceber todo o historial da organização.  

Em segundo lugar, será apresentada a parte prática que permitirá dar resposta às 

questões previamente elaboradas onde se realizará uma análise SWOT e um estudo de 

notícias referentes a um período de crise na TAP. Foram também feitas entrevistas a 

uma representante do Departamento de Comunicação e Relações Públicas da TAP e 

inquéritos a cidadãos. 

Por fim, a presente dissertação contará com uma discussão dos resultados obtidos 

durante os meses de pesquisa e com as conclusões retiradas.    

 

 

Palavras - chave: Crise, Comunicação de Crise, Comunicação Estratégica, TAP, 

Imagem da Empresa 
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ABSTRACT 

This investigation focuses on the research and reflection of a specific line of strategic 

communication: crisis communication. The object of study is the importance of crisis 

communication in a large company, specifically the case of TAP – Portuguese Airline.  

For a company is crucial to keep an updated strategic plan to combat the competitive 

market that stands today. Therefore, this papper addresses a more specific aspect of this 

issue.  

The investigation will go through an analysis of the institution in question and its 

crisis-solving methods.  

First, will be presented concepts relating to public communication, where we will try 

to arrange a concret definition of this vast area.  

Then, it will be studied the concept of crisis communication, main theme of this 

research. They will be further explored other concepts such as strategic communication, 

communication plan and the image of a company. It will also be held a brief historical 

overview about TAP so that they get to see all the organization’s history.   

Second, it will be presented the pratical part for response to the previously prepared 

questions where a SWOT analysis and a news study regarding a crisis period in TAP 

will be held.  

Interviews were also made to a representative of the Department of Communication 

and Public Relations of TAP and also surveys to citizens.  

Finally, this dissertation will include a discussion of the results obtained during the 

months of research and the conclusions drawn. 

 

Key-words: Crisis, Crisis Communication, Strategic Communication, TAP, Company 
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Introdução 

Nos dias de hoje tornou-se fundamental qualquer instituição ter planos que façam 

face às crises às quais uma empresa está sujeita. Mas hoje, mais do que nunca, é 

essencial que esses planos sejam realizados com antecedência, de modo a dar à empresa 

alguma estabilidade quando atravessa um período menos benéfico. Esta salvaguarda, 

que gere a comunicação quando uma organização se encontra debilitada, prevê 

eventuais dificuldades pelas quais a empresa possa vir a passar e é utilizada 

essencialmente pelas grandes instituições de modo a prevenir danos maiores. A 

comunicação é vital para as organizações e, por isso, ter uma comunicação de crise 

estrategicamente planeada é uma mais-valia. É certo que é impossível saber exatamente 

qual a crise pela qual uma instituição vai passar, pelo menos de uma forma exata, mas 

se já existirem algumas soluções prévias de como agir a empresa fá-lo-á com mais 

eficácia. Sendo isto um ponto forte que favorecerá a sua imagem e dará mais confiança 

a quem por ela opta quando procura algum serviço. 

As constantes adversidades de hoje fazem das empresas portuguesas organizações 

vulneráveis e, consequentemente, propícias a situações de crise. Estas crises podem ser 

vistas de duas formas, como um perigo de rotura de uma empresa (na maior parte dos 

casos é encarada deste modo), ou como uma oportunidade de mudança, onde se 

recomeça e onde são traçadas novas estratégias.  

Hoje em dia, é muito frequente as organizações serem alvo de diversas crises, 

mas são poucas as organizações que sabem controlar e lidar com elas. Quando 

aplicada devidamente, a comunicação de crise torna-se uma disciplina de sucesso, 

onde conseguimos retirar valências negativas e positivas do acontecido, tornando 

assim as organizações mais fortes e consolidadas. (Bento 2012: 1)    

Sendo assim, a escolha deste tema deve-se ao interesse que hoje se faz sentir pela 

vida empresarial, mais especificamente, pela ramo da comunicação empresarial. Esta 

vertente é vista como um dos principais motores que impulsiona o reconhecimento e 

crescimento de uma instituição. 

A organização eleita para o estudo foi a TAP – Transportes Aéreos Portugueses que, 

tendo inicado as suas operações no ano de 1945, é considerada a principal companhia 

aérea portuguesa. Eleita a ―Melhor Companhia Aérea na Europa‖ durante três anos 

consecutivos, prossegue uma estratégia de expansão operando, atualmente, cerca de 

2.500 voos por semana (Cf. Palma
b
 2015). Apesar de todas as menções e prémios que já 
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recebeu, também a TAP, como qualquer outra organização, está sujeita a ameaças 

internas e externas que se podem, ou não, traduzir em crises graves que afetam a 

empresa. A última crise pública pela qual a empresa passou diz respeito a uma greve de 

dez dias dos pilotos da TAP e será este o caso proposto para a parte prática da presente 

investigação. 

Posto isto, o objetivo primordial passa pela avaliação da perceção jornalística e da 

perceção dos públicos relativamente à gestão da comunicação de crise da TAP. Foi 

neste âmbito que surgiu a pergunta de partida adjacente a esta investigação – De que 

forma a comunicação de crise determina o sucesso de uma empresa numa situação de 

dificuldade? – esta pergunta caracteriza uma visão geral do assunto e, por isso, foi 

necessário delimitar o campo de investigação com duas sub-perguntas: 

Pergunta 1: Qual a perceção dos públicos relativamente à gestão da comunicação de 

crise realizada pela TAP? 

Pergunta 2: Qual a conotação, positiva, negativa ou neutra, que os órgãos de 

comunicação social escritos em plataformas online dão às notícias saídas nos vários 

períodos de uma crise? 

Os objetivos do presente estudo centram-se, essencialmente, em avaliar a perceção 

dos públicos relativamente à gestão da comunicação de crise da TAP e em averiguar 

qual o impacto das notícias saídas nos órgãos de comunicação social durante uma 

situação de crise vivida pela TAP. Pretende-se ainda perceber qual a importância da 

comunicação de crise numa grande empresa como a estudada, assim como compreender 

o mercado no qual a TAP se insere através de um trabalho de auditoria da empresa, 

mais especificamente, através de uma análise SWOT.  

A presente dissertação está dividida estruturalmente do seguinte modo: 

primeiramente, foi realizado um enquadramento teórico de todos os temas pertinentes à 

investigação. Esta primeira parte tem como objetivo a análise teórica dos temas 

relacionados com a crise no ramo empresarial. São definidos todos os conceitos 

referentes ao tema, definidas as tipologias de crise pelas quais as organizações passam 

no geral e, mais especificamente, as crises que afetam companhias aéreas. Os meios de 

comunicação social e o modo como estes agem perante crises empresariais foi outro dos 

temas aprofundados. Ainda nesta fase foi importante abordar o tema da imagem 

corporativa de uma instituição e como esta pode, ou não, ficar abalada numa situação de 

crise.  
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Na segunda parte deste estudo foi elaborada a metodologia pela qual a investigação 

se orientou. Nesta fase são apresentados os instrumentos de análise utilizados para 

recolha de informação. São definidos, também, os objetivos que encaminharam o 

estudo, assim como o problema de investigação e as sub-perguntas às quais se pretende 

responder no final. 

A última parte da dissertação contempla a apresentação e a discussão dos resultados, 

seguindo-se a conclusão ao estudo e um breve conteúdo relativo aos desafios futuros.    
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Parte I – Enquadramento teórico 

A primeira parte da investigação encontra-se dividida em dois capítulos que, embora 

se relacionem, abordam questões diferenciadas.  

O capítulo 1 aborda o conceito de crise e as fases pela qual esta passa, assim como a 

comunicação utilizada pelas organizações nestes cenários desfavoráveis. Inclui, ainda, 

uma breve explicação acerca do que é a comunicação pública de modo a incluir o tema 

da investigação no campo da comunicação pública, política e intercultural.  

O capítulo 2 foca as tipologias de crise e alguns intervenientes que têm papéis 

relevantes em situações de crise numa empresa como é o caso dos profissionais de 

Relações Públicas e os meios de comunicação social. Distingue, também, conceitos 

relacionados com a imagem de uma empresa. Por fim, clarifica o que é uma análise 

SWOT e as suas particularidades. 
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Capítulo 1 – Comunicação de crise: o estado da arte 

1.1 Conceito de crise 

A palavra crise tem feito parte do vocabulário europeu nos últimos tempos, seja em 

contexto informal como uma conversa entre amigos, seja num contexto mediático aos 

olhos dos mais entendidos.  

Diegues (2011: 6) menciona que foi em 1963 que, pela primeira vez, foi feita uma 

descrição de uma situação de crise: 

De acordo com Francisco Costa Pereira e António Marques Mendes (2006) a 

primeira descrição de uma situação de crise surgiu no ano de 1963 por Charles 

Hermann, que nos diz que ―uma crise organizacional (1) ameaça os valores 

prioritários da organização, (2) apresenta um período de tempo restrito para elaborar 

uma resposta, e (3) é inesperada ou imprevista pela organização‖. 

Quando iniciada uma pesquisa em vários meios podemos encontrar definições claras, 

e por vezes distintas, do termo crise. Apesar de poder ser definida de diferentes formas e 

adaptada a muitas situações, o certo é que o seu primeiro sentido remete-nos para um 

momento difícil que pode comprometer o presente e o futuro. A nível empresarial, a 

definição encaixa-se no âmbito da ―ocorrência de um acontecimento fora do comum que 

põe em risco o funcionamento de uma estrutura empresarial‖ (Loureiro 2013). Na 

maioria das vezes, estas ocorrem e dependem de um fator predominante que é pautado 

pelo desiquilíbrio económico, seja ele a nível interno (apenas da empresa) ou mais 

abrangente como é o caso da conjuntura económica pela qual determinado país passa. 

A etimologia da palavra crise vem do latim crisis e significa ―momento de decisão, 

de mudança súbita, crise‖ (Marinheiro 2010: 1) e do grego krísis que é a ―ação ou 

faculdade de distinguir, decisão (...) momento decisivo, difícil (...) do verbo grego krino, 

separar, decidir, julgar.‖ (Marinheiro 2010: 1) 

Mas o termo, que hoje está na mente e na boca de todos, advém primordialmente da 

história da medicina, mais propriamente a partir do século XVIII: 

«Segundo antigas concepções, o 7.º, 14.º, 21.º ou 28.º dia que, na evolução de 

uma doença, constituía o momento decisivo, para a cura ou para a morte»; em 

medicina, trata-se de «o momento que define a evolução de uma doença para a cura 

ou para a morte» ou de «dor paroxística, com distúrbio funcional em um órgão». Em 

economia, é «fase de transição entre um surto de prosperidade e outro de depressão, 

ou vice-versa». (Dicionário Houaiss cit in Marinheiro 2010: 1) 
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Posto isto, é fundamental perceber qual o alcance que a palavra obteve até à data. 

Bento (2012) refere Wilcox para explicar o conceito: 

Crise é um acontecimento extraordinário ou série de acontecimentos que afetam 

de forma diversa a integridade do produto, reputação ou estabilidade financeira da 

organização; ou ainda a saúde e bem estar dos empregados, da comunidade ou do 

público em geral. Esta definição de crise está continuamente direcionada para as 

organizações. As crises nas organizações podem surgir de forma inesperada e como 

tal, o comunicólogo deverá estar atento a todo o processo de identificação de crise. 

(Wilcox cit in Bento 2012: 3) 

Gil (2013) retrata a crise como: 

uma mudança brusca entre duas situações, uma mudança que ameaça a imagem e o 

equilíbrio natural de qualquer Estado, organização, instituição ou empresa. 

Caracteriza-se fundamentalmente como a rutura do equilíbrio, um fenómeno grave, 

no entanto, é normal uma vez que está ligado à gestão corrente de qualquer 

organização
1
. (Gil 2013: 28) 

A autora delimita três campos distintos de atuação de uma crise. O primeiro diz 

respeito a crises nas relações sociais que a empresa mantem com a vertente externa e 

interna, a segunda refere-se às crises nas relações humanas e, por fim, a terceira faz 

referência às crises de comunicação (Cf. Gil 2013: 29-30). 

Já Piñuel Raigada (1998) sugere que as variações constantes no cenário empresarial 

expõem a organização a crises. O autor afirma que uma empresa tem uma determinada 

«margem» de mudança, logo uma variação que vá além desse limite pode comprometer 

os objetivos da organização. Neste sentido, é preciso ter atenão que margens muito 

pequnas ou demasiado grandes também podem originar crises (Cf. Piñuel Raigada 

1998: 5). 

No geral a crise é vista como um evento imprevisível e destrutivo para uma 

organização, como se pode perceber após alguma pesquisa: 

―Evento relevante imprevisìvel que tem potenciais resultados negativos‖ (Barton cit 

in Vitorino s/d); ―as crises são eventos de baixa probabilidade e elevado impacto que 

ameaçam a organização e os seus objetivos‖ (Weick cit in Vitorino s/d). Embora o 
                                                           
1 Texto Original: La crisis se define como un cambio repentino entre dos situaciones, un cambio que pone en peligro 

la imagen y el equilibrio natural de cualquier situación, organización, institución o empresa. Se 

caracteriza fundamentalmente como la ruptura de dicho equilibrio, un fenómeno grave que, sin embargo, 

se considera normal ya que está ligado al funcionamiento cotidiano de cualquier onganización. 
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conceito de crise envolva um certo tipo de imprevisibilidade, Mendes (cit in Jorge 2010: 

46) esclarece que ―a ideia de que as crises são inevitáveis, imprevisíveis e que têm 

aumentado drasticamente, tornando-se cada vez mais devastadoras, é um mito.‖ O autor 

continua e afirma que não o são, ―a maioria das crises dão sinais identificáveis antes de 

explodirem, obedecendo a um certo ciclo de desenvolvimento, permitindo às 

organizações prepararem-se para lidar com as mesmas.‖ 

O Institute for Crisis Management (Instituto de Gestão de Crises) define, de um 

modo mais particular, o que entende ser a definição de crises de negócio. Estas 

englobam ―qualquer questão, problema ou perturbação que desencadeia reações 

negativas das partes interessadas que afetam os negócios da organização e a força 

financeira.
2
‖ (ICM 2015: 1) 

Coombs assume que a necessidade de uma explicação para o conceito tornou-se 

essencial, tendo por isso definido crise no âmbito empresarial como sendo ―a percepção 

de um evento não previsto que ameaça expectativas importantes dos stakeholders, que 

pode ter um impacto sério sobre a performance organizacional e que pode ter 

consequências negativas.‖ (Coombs 2007: 2). 

Existem, no geral, dois tipos de crise: as previsíveis e as imprevisíveis. As primeiras 

podem ser de âmbito económico (ex. falências), estrutural (ex. Despedimentos, greves e 

restruturação da empresa) e contextual. Estas dizem respeito a situações esperadas e 

previamente conhecidas pela própria empresa, ―incluindo em muitos casos a sua data de 

inìcio‖ (Beirão et al. 2008: 72). Nestas situações as organizações têm tempo para se 

preparar e para começar a pensar em soluções futuras, mesmo antes da crise ter 

começado (Cf. Beirão et al. 2008: 72). É nesta altura que se começa a preparar a área da 

comunicação, assim como todas as envolvidas neste ramo, agindo com antecedência de 

modo a minimizar os efeitos negativos (Cf. Beirão et al. 2008: 72). As crises previsíveis 

englobam crises tecnológicas (causadas pelo homem, devido ao avanço tecnológico 

estas são vistas como um grande risco para as empresas), crises de conflito (são crises 

que envolvem grupos organizados que se reúnem para lutar pelos interesses que 

defendem, esta pressão muitas vezes é feita através da comunicação social pois é a 

forma mais rápida e eficaz de mobilizar a opinião pública), crises de distorção (são da 

responsabilidade da própria empresa, que se preocupa com o interesse de um dos seus 

                                                           
2
 Texto Original: ―Any issue, problem or disruption which triggers negative stakeholder reactions that 

impact the organization’s business and financial strength‖ 
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públicos em detrimento dos outros), por fim existem as crises de deceção (surgem 

quando há uma diferença entre o produto ou o serviço que a empresa anuncia e o que 

ele realmente é). [(Cf. Beirão et al. 2008: 72-73)] 

Já as crises imprevisíveis englobam catástrofes naturais (ex. sismo, inundações); 

catástrofes empresariais (ex. queda de um avião, neste caso específico); sabotagens (ex. 

ações terroristas); agressões a vários níveis (ex. difamação da empresa, grupos de 

pressão) e contextuais que se aplicam aos dois tipos de crise (ex. guerras). Estas crises 

são, como o próprio nome indica, cenários com os quais a empresa não está a contar. 

São muito frequentes e podem ditar o fim de uma empresa, ou então podem ser 

aproveitadas para impulsionar o mercado com uma restruturação. São, no entanto, as 

mais difíceis de gerir devido ao seu efeito surpresa, as dificuldades nestas situações 

deparam-se com a tendência ―humana‖ de reagir de forma emotiva (Cf. Beirão et 

al.2008: 73). Estas crises requerem decisões rápidas e os planos de comunicação de 

crise passam a ser o trunfo uma vez que economizam o tempo de resposta da empresa 

(Cf. Beirão et al.2008: 73). Acerca dos dois tipos de crise abordados, Rodriguez cita 

Mitroff para explicar o peso da falha humana numa crise: 

Em contraste com os desastres naturais, sobre os quais frequentemente temos 

pouco controle, falhas humanas provocam crises em função de ações ou de inações 

impróprias [...]. Em princípio, falhas humanas podem ser previstas e, exatamente por 

esse motivo, o público se sente escandalizado quando ocorrem [...]. (Mitroff cit in 

Rodriguez s/d) 

Jorge (2010: 42) considera também importante separar dois conceitos que se podem 

confundir. O autor faz uma reflexão sobre o que é uma crise ou apenas um incidente, 

não podendo estes dois termos ser vistos da mesma forma. Um incidente é uma 

desordem localizada com dimensões muito pouco notórias, uma crise engloba eventos 

de dimensões maiores que exigem atenção por parte da empresa e que podem pôr em 

causa a atividade organizacional e as relações entre empresa e o público (Cf. Jorge 

2010: 42). 

No entanto, o termo pode ser encarado como sendo um acontecimento positivo.  

A crise pode trazer progressos. Alcázar Hérnandez (2013) relembra que ―segundo o 

significado que a filosofia chinesa atribui à palavra crise, esta pode ser vista pelas 
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organizações como um problema ou uma oportunidade 
3
‖ (Alcázar Hérnandez 2013: 

43).  A autora diz que os últimos estudos apontam já a vertente positiva de viver uma 

crise. Como acreditava Einstein, ―a criatividade nasce da angústia‖ e Alcázar Hérnandez 

(2013) concorda e reforça que se pode ―entender estas situações de emergência como 

uma missão para ser melhor.
4
‖ (Alcázar Hérnandez 2013: 43) A autora relembra uma 

frase do psicólogo e filósofo William James na qual afirma que ―as grandes crises 

mostram-nos como os nossos recursos vitais são ainda maiores e mais fortes do que 

pensávamos.‖ (Alcázar Hérnandez 2013: 43) 

Posto isto, e tendo em conta a aceção positiva e negativa que podemos fazer da 

palavra, podemos então definir o termo crise como sendo um periodo delicado de uma 

instituição, durante o qual são reunidos esforços de modo a resolver o conflito e para 

que a imagem da organização não saia danificada. Esta fase pode ter consequências 

positivas ou negativas, dependendo da forma como é tratada.  

De modo a gerir corretamente uma crise é necessário ter em conta alguns fatores que 

ajudam de alguma maneira a analisar o fenómeno (Jorge 2010: 48). É por isso preciso 

perceber qual o tipo de crise, em que fase se encontra a crise, os sistemas 

organizacionais envolvidos nela (técnico, humano, infraestrutural, cultural, emocional) e 

nunca, em momento algum, esquecer os stakeholders
5
. Para Mendes, citado por Jorge 

(2010), ―a eficácia das intervenções depende do grau de proficiência que os gestores 

demonstram na manipulação de cada uma das quatro variáveis-chave‖ (Mendes cit in 

Jorge 2010: 48). 

Posto isto, são percetíveis alguns aspetos inerentes às crises (Shinyashiki et al. 2007: 

152): 1) a crise é um evento que provoca riscos para a organização; 2) a crise é um 

evento com alguma gravidade, que pode ameaçar a sobrevivência da organização; 3) a 

crise quase sempre surpreende a maioria dos membros da organização; 4) a crise 

demanda uma resposta rápida, devido à sua possibilidade de ampliar perdas. 

                                                           
3 Texto Original: De acuerdo con el significado que la filosofia china le atribuye a la palabra crisis, esta 

puede ser vista por las corporaciones como un problema o como una oportunidad. 

4
 Texto Original: Es posible comprender estas emergencias como una búsqueda por ser mejores 

5
 ―Num contexto organizacional e de gestão, stakeholder é entendido como qualquer grupo ou indivíduo 

que possa afetar ou seja afetado pelo alcance dos objetivos da organização‖ (Freeman cit in Nogueira 

2013: 10).  ―São considerados stakeholders os consumidores, credores, fornecedores, empregados, 

governo, legisladores, comunidade local, concorrentes, grupos de interesse, meios de comunicação social 

e acionistas.‖ (Timur cit in Nogueira 2013: 10) 
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Já Cruz Sandoval recorre a Fink (1986) considerando que uma crise, seja de que tipo 

for, interfere na vida organizacional de um modo por vezes arrasador. Os órgãos que 

têm de lidar com a crise passam a ter de se preocupar, não só com o acontecimento em 

si, mas também com o facto de serem objeto de inspeções, objeto de notícia na 

comunicação social, têm de se preocupar também com a interferência da crise no 

desenvolvimento normal dos negócios e, ainda, com a imagem da organização que fica 

debilitada (Cf. Fink cit in Cruz Sandoval 2004: 171). 

―Cada crise é um caso único, e não há uma medida padrão para medir o sucesso de 

uma política de gestão de crise.‖ (Azevedo 1998) 

Como afirma Argenti (cit in Raposo 2013: 75-76) ―cada crise é uma crise, não 

existindo respostas tipo para as situações. É fundamental analisar o contexto em 

questão, ter o controlo da situação, filtrar a divulgação da informação, centralizar a 

gestão da crise e comunicar o mais cedo possìvel.‖ 

1.1.1 Fases de uma crise 

Existem muitas teorias que pretendem explicar o desenvolvimento das várias fases 

pelas quais uma empresa em crise pode passar. Jorge (2010) recorre a vários autores da 

área que construíram modelos e linhas de pensamento que dão resposta a esta 

problemática. Serão, então, de seguida apresentados os autores presentes no estudo de 

Jorge (2010: 47).  

Turner (1976) propõe um modelo que se desenvolve em seis fases que dizem respeito 

aos procedimentos de uma empresa num cenário de crise: 

1. Normalidade de operações e procedimentos de rotina; 

2. Período de incubação da crise; 

3. Evento despoletador; 

4. Começo da crise; 

5. Período de salvamento; 

6. Período de adaptação.  

Fink (1986) reduz as hipóteses e apresenta apenas quatro etapas que incluem: 

1. Fase de alerta; 

2. Fase de crise aguda; 

3. Fase de crise crónica; 
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4. Fase de resolução.  

Meyers e Holusha (1988) representam o desenvolvimento das crises como algo que 

começa com as operações normais de uma organização: 

1. Operações normais; 

2. Resposta de emergência;  

3. Processo interino;  

4. Recuperação.  

Gonzalez-Herrero e Pratt (1996) são mais práticos e mostram como o ciclo de vida 

de humano pode ser facilmente comparado ao ciclo de vida de uma crise: 

1. Nascimentos;  

2. Crescimento;  

3. Maturidade;  

4. Declínio; 

5. Morte.  

Seymour & Moore (2000) fazem referência a algo similar a um desastre referindo 

que numa primeira fase irrompe, depois destroi e finalmente passa.  

Para além dos autores supracitados presentes no estudo de Jorge (2010), Cruz 

Sandoval também refere o modelo de Mitroff e Pearson (1995) que sugerem que ―a 

gestão efetiva das crises organizacionais implica dirigir as cinco fases distinto pelas 

quais passa qualquer crise: deteção de sinais, preparação e prevenção, contenção de 

danos, recuperação e aprendizagem‖ (Cruz Sandoval 2004: 180).   

Embora existam muitas teorias relacionadas com o ciclo de vida de uma crise, de um 

modo geral este fenómeno passa por três fases bem delimitadas. 

No decorrer da presente investigação foi realizado o estudo de algumas notícias 

saídas na comunicação social em momentos distintos de uma crise da TAP. Essas 

mesmas notícias estão agrupadas em três fases. Por norma, qualquer empresa que 

enfrente uma crise passa por estes três estádios. Esta divisão permite uma visão geral do 

cenário de crise e faz com que as medidas a tomar estejam bem delineadas em cada 

etapa. Podemos, então, definir as três fases de uma crise como pré-crise, resposta à crise 

e pós-crise:  
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 A gestão de crises é um processo integrado que contempla três modos de acção, 

correspondendo cada um deles a um conjunto de preocupações específicas dos 

gestores e que, por consequência, implicam diferentes tipos de intervenções: 

proactiva, reactiva, reflexiva‖. (Mendes cit in Diegues 2011: 10) 

A fase proativa refere-se à pré-crise, a reativa à resposta à crise e, por fim, a reflexiva 

diz respeito ao pós-crise (Cf.  Diegues 2011: 10). 

Como foi referido anteriormente, existem crises expectáveis e outras que não o são. 

Mas quando estas o são, o momento anterior à crise (pré-crise) é fulcral para qualquer 

organização.  

A fase anterior ao aparecimento da crise é aquela em que se podem delinear 

planos de acção, desencadear simulações, escolher os membros da equipa de gestão 

de crise, assim como, distribuir funções pelos mesmos. Esta fase é também de 

grande importância para se preparar documentação pronta a utilizar se a crise surgir. 

As estratégias e tácticas a utilizar devem também ser estudadas nesta fase, sendo 

que, posteriormente poderão ser alvo de uma nova avaliação. (Diegues 2011: 11) 

Nesta fase (proativa) existem passos que as organizações podem seguir que servem 

de preparação. Reunir a equipa de comunicação de crise e iniciarem sessões de 

brainstorming
6
 acerca de todas as potenciais crises passíveis de acontecer é um grande 

avanço para a empresa e para a própria equipa (Cf. Bernstein cit in Forni 2012). Durante 

a fase anterior à crise é, também, fundamental destacar quem faz parte da equipa de 

comunicação de crise, assim como os porta-vozes. Estes últimos devem ser treinados 

continuamente. (Cf. Bernstein cit in Forni 2012). Identificar e conhecer os stakeholders
7
 

é decisivo para depois saber a quem direcionar determinado tipo de informação. Nesta 

primeira fase é importante também criar comunicados prévios que devem ser 

regularmente revistos e constantemente desenvolvidos (cf Bernstein cit in Forni 2013). 

É na fase seguinte, de resposta à crise, que se devem pôr em prática todas os 

mecanismos elaborados na fase anterior. ―Se a crise for prevista, a organização já conta 

com ela e por isso pode agir mais prontamente. No entanto, quando se depara com algo 

inesperado, tem de mover todos os meios ao seu dispor para enfrentar a crise.‖ (Diegues 

2011: 11) 

                                                           
6
 ―Brainstorming é uma técnica que visa à reunião de informações para que seja feita a exploração de 

novas ideias acerca de contextos ou problemas.‖ (Coutinho e Bottentuit Junior ci in Miranda et al. 2013) 

7 
―É considerado como aquele que tem poder para afetar a organização e tem direitos sobre o desempenho 

da mesma‖ (Nogueira 2013: 12). 
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Uma rápida resposta é sinal que a empresa se preparou previamente para o momento 

de crise, segundo Joaquim Caetano, Paulo Vasconcelos e Maria Vasconcelos ―as 

primeiras 24 horas são essenciais. Regra geral é neste período que se define o alcance e 

a trajectória da situação de crise, mesmo que seja claro que nem todas as crises sigam os 

mesmos parâmetros‖ (Caetano et al. 2006: 37) 

Sendo assim, de modo a não ocorrerem quaisquer erros e de manter a situação o mais 

controlada possível é necessário acionar: 

um método de resposta à crise, na sua tripla valência: princípios orientadores, 

pessoas e procedimentos. Depois de elencadas as características do fenómeno que 

atinge a organização há que «ir para o terreno» no sentido de limitar ou conter os 

danos produzidos tendo já em vista a recuperação operacional e reputacional.‖ 

(Mendes cit in Diegues 2011: 12). 

As preocupações englobam vários setores, como a comunicação social e, 

consequentemente, a imagem que esta pode passar da empresa, o público-alvo que 

também é influenciado pelos órgãos de comunicação e, internamente, a equipa, desde a 

administração aos colaboradores, passando também  pelos acionistas e pelas pessoas 

que de alguma forma estão ligadas à organização. Coombs relembra que mesmo em 

momentos maus, como é o caso de uma crise, a comunicação deve manter-se 

equilibrada entre organização e os seus stakeholders (Coombs cit in Jorge 2010: 51). 

A salvaguarda da imagem e a credibilidade da empresa devem ser fatores tidos como 

preocupações primordiais (Cf.  Diegues 2011: 13). 

Na fase que se segue, pós-crise ou fase relexiva, é importante refletir e preceber o 

que correu bem e é para mantêr e o que é urgente alterar. Isto pode ser visto através de 

uma auditoria posterior que: 

trata de avaliar os efeitos operacionais e reputacionais da crise sobre a organização e 

sobre os relacionamentos que esta mantinha ou mantém com os seus stakeholders. 

Especial preocupação deve ser dada também ao modo como se comportaram os 

sistemas durante o processo de resposta no sentido de efectuar os devidos 

reajustamentos. (Mendes et al. cit in Diegues 13). 

Segundo Bernstein (cit in Forni 2012) um dos métodos a utilizar no pós-crise diz 

respeito às mensagens chave que a empresa deve enviar aos seus stakeholders: 

A equipa de comunicação de crise deve continuar a desenvolver as mensagens 

específicas de crise necessárias para qualquer situação. A equipe já sabe, 
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categoricamente, que tipo de informação os seus stakeholders estão procurando. O 

que aqueles stakeholders deveriam saber sobre esta crise? Tenha no máximo três 

mensagens principais que vão para todas os stakeholders e, se necessário, algumas 

mensagens públicas específicas para grupos individuais de stakeholders. 

É recomendável, também, que a empresa publique uma auto-avaliação de como 

enfrentou a crise. Isto demonstra a sua responsabbilidade social e o seu nível de 

segurança no que respeita a crise futuras (Cf. Anipla 2010: 6). Por fim é necessário que 

as empresas reflitam sobre o periodo conturbado do qual saíram. No momento de 

encarar a realidade existem dois tipos de empresas, as que vêem a crise que passou 

como uma ameaça à normal atividade da organização e as que vêem o fenómeno como 

uma oportunidade de aprendizagem (Cf. Jorge 2010: 46). É, por isso, necessário refletir 

criticamente e alterar o modo como atuam mas tirando sempre alguma aprendizagem 

para avitar ou menorizar problemas semelhantes (Cf. Jorge 2010: 47). 

Durante todas as fases, a comunicação e o modo como esta é feita pode ser vista 

como uma arma para sair ―ileso‖ da referida situação.   

1.2 Comunicação Organizacional 

A origem das organizações ―fundamenta-se na natureza humana‖. Kunsch (2002) 

considera que o homem ―como ser social, necessita do seu semelhante para satisfazer as 

suas necessidades e completar-se‖ (Kunsch 2002: 21). Isto acontece pela interação 

necessária entre duas ou mais pessoas com o objetivo de alcançar resultados com a 

união de esforços (Cf. Kunsch 2002: 21). Jacques Marcovitch valida o pensamento de 

Kunsch ao afirmar que ―quando o homem junta esforços com outros homens, surge a 

organização.‖ (Marcovitch 1972: 5)  

Weick (1979) acredita que ―as organizações são construìdas pela comunicação, 

através de processos simbólicos de criação, seleção e retenção de sentidos.‖ (Weick cit 

in Ruão et al. 2014: 18). Kreps (1990) diz que ―falar em organizações é, 

inevitavelmente, falar da comunicação (...) a comunicação é anterior ao estabelecimento 

de uma organização (...) as organizações necessitam permanentemente de partilhar 

informações, ideias ou pensamentos.‖ O mesmo autor realça que ―a comunicação parece 

estar na base de todas atividades de cooperação entre os seres humanos, que é a noção 

que preside às organizações.‖ (Kreps cit in Ruão et al. 2014: 18) 
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Neste contexto, é possível afirmar que a nossa sociedade é uma sociedade de 

organizações. Etzioni (1980) refere que estamos em permanente contacto com elas 

desde o início da nossa vida: 

Nascemos em organizações e quase todos nós somos educados por organizações, 

e quase todos nós passamos a vida a trabalhar para organizações. Passamos muitas 

das nossas horas de lazer a pagar, a jogar e a rezar em organizações. E quase todos 

nós morremos numa organização (...). [(Etzioni 1980: 7)] 

Peter Drucker (1993) diz que o crescente número de organizações aumenta o 

conhecimento e a informação da sociedade e refere que é possível ver isso nos países 

mais desenvolvidos e com um maior número de organizações. (Cf. Drucker 1993: 28) 

Vimos até aqui que uma organização ―corresponde a uma associação de homens e 

uma coordenação de esforços‖ (Marcovitch 1972: 5). Mas como é sabido uma 

organização não se resume apenas a uma ―associação de pessoas e a uma junção de 

esforços cooperativos‖ (Kunsch 2002: 22), esta classificação é a base das organizações 

mas o conceito de organização representa muito mais do que isso. 

Kunsch recorre a Pereira (1988) que afirma existirem duas visões distintas referentes 

ao estudo das organizações: 

A dos racionalistas, que concebem as organizações como estruturas 

racionalmente ordenadas destinadas a fins específicos; e a dos organicistas, que 

vêem as organizações como organismos sociais vivos, que evoluem com o tempo, 

sejam elas uma empresa privada ou uma burocracia governamental. (Pereira cit in 

Kunsch 2002: 23) 

Já Matos (1978), uma vez mais citado por Kunsch, listou vinte e três diferentes 

conceções da palavra feitas por diversos autores e conseguiu estruturar duas definições 

simples para o termo organização: 

1) Organização significa estudar órgãos e sobre eles agir, isto é, sobre as empresas, 

instituições e os empreendimentos humanos, com o fim de torná-los mais eficazes e 

eficientes (isso é (...) torná-los mais céleres e menos dispendiosos ou, ainda, 

aumentar-lhes a produtividade e o rendimento, reduzindo ao mínimo possível os 

custos materiais e sociais). Tudo isto levando em conta os espetos ambientais, 

éticos, espirituais e humanos do problema, e tendo em vista que os empreendimentos 

humanos são constituídos por homens e existem pelos e para os homens. 2) 

Organização significa um ―órgão‖, ou seja, um meio ou instrumento pelo qual um 

ato é executado ou um fim é alcançado. Por conseguinte, um conjunto de órgãos, 
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funcionando para um fim determinado, forma um espelho ou sistema. Quando esse 

conjunto funciona conjugado a outros conjuntos para um fim mais amplo, ele passa 

a constituir um subsistema desse sistema maior. E assim sucessivamente (...). (Matos 

cit in Kunsch 2002: 24) 

Em suma, podemos constatar que uma organização é uma unidade social que preza a 

obtenção de determinados objetivos e, por isso, qualquer sistema que tenha esta 

característica pode ser apelidada de organização (Cf. Etzioni 1980: 9). 

Neste contexto organizacional, Kunsch faz referência à teoria dos sistemas de 

Ludwig von Bertalanffy. A autora considera esta teoria importante para o estudo das 

organizações. O modelo de Bertalanffy ―explica todo o processo dinâmico de 

interdependência dos elementos formadores de um sistema e a sua ligação com o mundo 

externo‖ (Kunsch 2002: 28). De um modo geral a teoria contempla que:  

os fenómenos da natureza não podem ser completamente estudados e 

compreendidos pelas partes, mas sim pelo todo. Nesse contexto, as organizações 

precisam ser vistas como unidades multidisciplinares, e não fragmentadas em 

setores. O mesmo vale para a comunicação organizacional, que tem de ser vista 

numa perspetiva integrada. (Capra cit in Kunsch 2002: 28) 

Maximiano nas suas obras aborda o facto de que ―o enfoque sistémico das 

organizações tem de ser compreendido pelo menos como conjunto de dois sistemas 

interdependentes que se influenciam mutuamente: o social e o técnico.‖ (Maximiano cit 

in Kunsch 2002: 28) O autor concorda que as organizações de cariz mais tradicional dão 

atenção apenas ao lado técnico e esquecem o lado social. As organizações mais 

humanas concentram-se apenas nas pessoas deixando o lado técnico para segundo 

plano. Morgan alia a sua opinião à de Maximiano: 

Frequentemente falamos sobre organizações como se elas fossem máquinas 

desenhadas para atingir fins e objetivos predeterminados que devessem funcionar 

tranquila e eficazmente. E, como resultado desse tipo de pensamento, 

frequentemente tentamos organizá-las e administrá-las de maneira mecanicista, 

impelindo suas qualidades humanas para um papel secundário. (Morgan 1996: 17) 

As organizações devem, por isso, ser sistemas sociotécnicos sendo impossível 

gerenciar uma organização corretamente que não tenha esses dois sistemas em perfeita 

sintonia (Cf. Maximiano cit in Kunsch 2002: 28). 

Posto isto, pode dizer-se que a comunicação organizacional ―é o conjunto total de 

mensagens trocadas entre os membros de uma organização e entre esta o seu meio. 
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Como disciplina, podemos estudá-la como sendo o fenómeno da comunicação que 

ocorre dentro das organizações.‖ (Cruz Sandoval 2004: 107)  

Ruão et al. (2014: 18) sugerem que: 

A principal marca dos teóricos da Comunicação Organizacional é o seu 

entendimento de que a comunicação é uma importante força no processo de 

organizar. Como Weick (1979), acreditam que as organizações são construídas pela 

comunicação, através de processos simbólicos de criação, seleção e retenção de 

sentidos. Tal pensamento deu origem à enunciação de um princípio fundamental 

para estes teóricos, segundo o qual a Comunicação Constitui a Organização (ou 

CCO - Communication Constitutes Organization Principle). 

Esta máxima, ―Comunicação Constitui a Organização‖, incute que as pesquisas no 

campo organizacional ―se devem centrar no papel transversal que a comunicação 

desempenha na criação dos sistemas organizacionais, enquanto elemento nuclear e não 

apenas acessório ou ao serviço de objetivos de performance.‖ (Ruão et al. 2014: 18) 

Visto que a comunicação organizacional é entendida como o conjunto de técnicas 

desenvolvidas para facilitar e agilizar o fluxo de mensagens entre todos os membros de 

uma organização e entre a organização e o público (Cf. Cruz Sandoval 2004: 107) é 

possível dividi-la em duas áreas (Fernández cit in Sandoval 2004: 107): comunicação 

interna e comunicação externa. Ruão et al. considera que o maior traço distintivo do 

campo da Comunicação Organizacional é o reconhecimento, estudo e valorização das 

múltiplas vozes que constituem uma empresa: 

intrapessoais, interpessoais e grupais; informativas e persuasivas; administrativas e 

comerciais; emocionais e racionais; políticas e pessoais; formais e informais; 

individuais e institucionais; ambíguas e coerentes; tensas e alinhadas; 

interorganizacionais e de redes; entre outras – que caracterizam a polifonia das 

organizações, no seu seio e na relação com o exterior. (Ruão et al. 2014: 19) 

A comunicação interna e externa são as duas vertentes elementares da Comunicação 

Organizacional. Relativamente à comunicação interna Argenti (2006) concorda que: 

as empresas devem reconhecer o papel dos seus próprios funcionários como 

―embaixadores da marca‖ – considerando que eles interagem com um grande 

público externo. O potencial dos empregados para desencadear a propaganda ―boca 

a boca‖ e construir a imagem da empresa é significativo quando eles entendem bem 

como a empresa quer ser enxergada pelos clientes e outros públicos. (Argenti 2006: 

35)  



18 

 

Dihl e Gosrniski (2008: 19) dizem que se a política de comunicação falhar 

internamente entre direção e colaboradores, estes podem tornar-se a numa poderosa 

força negativa relativamente à empresa. Os autores consideram que os funcionários 

podem ser encarados como porta-vozes da organização (Cf. Dihl e Gosrniski 2008: 22). 

Existem, no entanto, fluxos de comunicação internos que são sistemas de ―canais 

formais de comunicação que são planeados e estabelecidos pela  organização‖ (Hersey 

cit in Cruz Sandoval 2004: 112). Os três sistemas de comunicação interna são: 

comunicação descendente, comunicação ascendente e comunicação horizontal. (Cf. 

Cruz Sandoval 2004: 111) 

A comunicação descendente é a comunicação ―encaminhada da alta diretoria para 

todos os níveis  hierárquicos‖ (Dihl e Gorniski 2008: 26). É o método mais básico pois é 

o que ocorre de ―cima para baixo‖, onde os superiores normalmente ―designam metas, 

fornecem instruções de trabalho, informam subalternos sobre políticas e procedimentos, 

apontam problemas que precisam de atenção e oferecem retorno sobre o desempenho‖ 

(Robbins cit in Dihl e Gorniski 2008: 26). Este tipo de comunicação deve também ser 

usada para motivar e não se deve tornar saturante ao ponto dos colaboradores 

começarem a ignorar as mensagens (Cf. Cruz Sandoval 2004: 115). Como exemplos 

deste tipo de comunicação temos manuais protocolares e de procedimentos a ter na 

empresa, manuais de descrição das tarefas a realizar, cartas, memorandos, e-mails, 

intranet, avaliações de desempenho, reuniões, entre muitos outros métodos (Cf. Cruz 

Sandoval 2004: 120). 

A comunicação ascendente é o ―feedback dos funcionários para a diretoria.‖ (Dihl e 

Gorniski 2008: 26). Serve essencialmente para que a direção conheça os problemas do 

quotidiano da empresa e para perceber se a comunicação descendente está a ter êxito 

(Cf. Cruz Sandoval 2004: 115). Pode ser aplicada através de pesquisas de opinião para 

empregados, caixas de sugestões, cartas e memorandos, departamento de queixas, 

política de portas abertas, reuniões, em-mails, intranet, etc. (Cf. Cruz Sandoval 2004: 

120). 

A comunicação horizontal ou lateral é a que se efetua entre ―membros do mesmo 

nìvel hierárquico e facilita a coordenação de tarefas entre departamentos.‖ (Cruz 

Sandoval 2004: 117) Neste tipo de comunicação os canais comunicacionais fazem-se 

através de semináriosde formação de equipas, visitas entre departamentos, equipas de 

trabalho, etc. (Cf. Cruz Sandoval 2004: 120-121). 



19 

 

A comunicação interna é essencial para o bom funcionamento de uma organização e 

pode ser realizada por meio de outrem, como é o caso dos profissionais de Relações 

Públicas. Em crise, todos os membros de uma empresa devem estar em perfeita sintonia 

acerca das suas causas e relativamente ao cenário a apresentar ao exterior. Nestas 

situações nunca se pode pôr de lado a comunicação interna. Sandoval afirma que se a 

comunicação interna é escassa numa empresa isso pode, por si só, originar uma crise 

que pode começar pela propagação de rumores internos.  

No que à comunicação externa diz respeito, esta tem como principal objetivo passar 

mensagens para o exterior da organização, especialmente, para os seus stakeholders.  

A comunicação externa consiste nas mensagens que a organização emite para o 

exterior, ou seja, para os seus públicos e grupos de interesse para estabelecer ou 

manter relações com eles, com a finalidade de atingir a a imagem desejada e criar 

um nome [no mercado]. Similarmente, a comunicação externa serve para vender o 

produto ou serviço que a organização oferece e de modo a posicionar-se no 

mercado. (...) Contribui para a notoriedade da imagem de marca. (Cruz Sandoval 

2004: 121)    

Cruz Sandoval acredita que em muitas empresas é comum atribuir-se, erradamente, 

mais importância à comunicação externa do que à interna. Embora a autora não 

concorde com esta prática, considera que a externa implica esforços extra por parte da 

organização (Cf. Cruz Sandoval 2004: 121). A mesma autora acredita que a 

comunicação externa em situações de crise deve dar especial importância à 

comunicação social pois é ela quem decide quando o assunto deixa de estar na ordem do 

dia (Cf. Cruz Sandoval 2004: 184). 

Saveri (2009: 2) explica a necessidade de existir  comunicação externa nos dias de 

hoje: 

No mundo globalizado, com o grande fluxo de informações, falar com a 

sociedade tornou-se uma necessidade. Para as empresas, estar presente na mídia 

significa prestar contas à população, divulgar suas ações de cidadania, 

responsabilidade social, de respeito ao meio ambiente e aos direitos de seus 

colaboradores. 

Segundo Pontes, seguindo a linha de pensamento de Inácio, é considerada 

comunicação externa toda a comunicação direcionada para: órgãos de comunicação 

social, clientes (internos e externos), instituições, comunidades, concorrentes, entidades 
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fiscalizadoras, estado e governo, acionistas e fornecedores (Inácio cit in Pontes 2013: 

43). 

Bahia (1995) argumenta que a comunicação fora da empresa nos dias de hoje é 

multilateral e de constante interação social quase exigida pelo público (Bahia 1995: 32). 

O balanço da comunicação externa para com os meios de comunicação pode revelar-

se positiva quando a postura da empresa é direta e verdadeira, não permitindo falhas na 

política de comunicação da organização (Cf. Cruz Sandoval 2004: 184).    

Posto isto, a comunicação externa é, então, descrita por Faria (1996) como ―uma 

poderosa ferramenta para a empresa dialogar com a sociedade e dar satisfação aos seus 

atos e conhecer expectativas. É um instrumento fundamental para construção e 

solidificação da imagem empresarial ou institucional. (Faria cit in Pontes 2013: 40) 

Em suma, e fazendo uma comparação simples entre os dois tipos de comunicação 

organizacional, os canais de comunicação interna têm como pretensão estabelecer uma 

estrutura organizacional estável enquanto que os canais de comunicação externa são 

incrementados pela inovação através da identificação de direções que promovam o 

desenvolvimento da organização (Cf. Kreps cit in Cruz Sandoval 2004: 123) É 

fundamental que a empresa perceba que os dois tipos de comunicação são dependentes 

e devem estar em sintonia visto que a comunicação interna aliada a uma boa 

comunicação externa favorece a imagem da organização, contribuindo para uma melhor 

reputação corporativa. 

Antes de prosseguir torna-se importante fazer uma salvaguarda relativamente às 

expressões utilizadas no presente trabalho. Embora existam autores que diferenciem o 

termo organização e instituição, existem outros que utilizam ambos os conceitos 

simultaneamente por concordarem que uma organização é, simultaneamente, uma 

instituição: 

Uma organização comporta-se como tal quando forma um grupo de pessoas que 

trabalha, por meio de uma integração mútua, duradoura e específica, para alcançar 

determinados fins no campo da produção de bens e serviços. Como instituição, a 

organização é uma consolidação de função e papéis sociais em torno das 

necessidades básicas da sociedade. (Marín cit in Kunsch 2002: 38) 

Nélio Arantes concorda, igualmente, que as organizações devem desenvolver ―um 

subsistema institucional compreendido pela missão, pelos propósitos e pelos princìpios‖ 

(Kunsch 2002: 38) 
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Posto isto, no presente trabalho o termo organização poderá ser substituido pelas 

expressões ―instituição‖ e ―empresa‖ de modo a não tornar o texto redundante.  

1.2.1 Estratégias de Comunicação 

Cada organização deve ter definida uma linha estratégica de atuação, sendo que, as 

estratégias das grandes empresas devem estar alinhadas com a identidade corporativa 

que esta passa para o exterior.  

Para Smith (1985): 

a estratégia como área de gestão refere-se à direcção geral e à política de longo 

prazo da empresa, distinguindo-se das tácticas do breve prazo e das operações do 

dia-a-dia. Assim, a estratégia de uma empresa pode ser definida como sendo 

constituida pelos seus objectivos de longo prazo e pelos meios gerais com que se 

pretende atingi-las. (Smith 1985: 13) 

Smith (1985) chega a comparar a comunicação estratégica de uma empresa com a 

estratégia militar, afirmando que ―há uma grande analogia com a necessidade em 

estratégia militar de avaliar a reacção possível do inimigo; e negligenciar esta 

consideração é fonte importante de fracassos empresariais.‖ Smith continua e dá um 

exemplo prático de companhias de aviação: 

Bom exemplo deste último caso é a evidente falha das pequenas companhias de 

aviação, que não previram as possíveis contramedidas das grandes concorrentes aos 

ataques que fizeram à estrutura dos preços das viagens transatlânticas. Parece terem 

dado início a uma guerra que não podem vencer e estão em permanente perigo de 

acabar na falência. (Smith 1985) 

Brilman (1993) afirma que: 

não é suficiente ter a atenção virada para os indicadores de liderança, é preciso agir. 

Duas atitudes são possíveis na véspera das crises; a do atleta e a da formiga. A 

primeira atitude consiste em progredir com vista a uma competitividade mais dura, a 

segunda consiste em preparar com antecedência a sua casa para fazer face ao frio do 

inverno. Uma e outra atitude não se excluem mutuamente.  (Brilman 1993: 45) 

No que respeita à mediatização de uma crise o mais importante é a estratégia de 

comunicação que a empresa utiliza e põe em prática através do porta-voz. Azevedo 
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(1998) estudou as mais frequentes (na totalidade são 9)
8
 nas quais se destacam quatro. A 

primeira é a estratégia do responsável ausente, esta baseia-se na frase ―não comento‖. 

Segundo o autor, as organizações que recorrem a este método concordam que ―as 

respostas da empresa são de facto o combustível que alimenta a continuação da 

cobertura mediática da crise e podem dar caução à tese que associa a empresa como 

causa principal do problema‖. A estratégia da apologia, também frequentemente 

utilizada em cenários de crise, consiste numa postura defensiva da empresa depois de 

uma incoerência da sua parte que afeta os valores do público (Cf. Azevedo 1998). Esta 

medida ―não é, na sua essência, um pedido de desculpas, mas sim uma contra-

argumentação persuasiva de defesa, que faz uma leitura favorável do problema (...) A 

apologia parte do principio de que, se o público alvo entender a explicação da empresa, 

tendencialmente não a irá condenar‖ (Azevedo 1998). Este plano é frequentemente 

associado a uma estratégia de dissociação para que o nome da empresa seja afastado do 

enredo principal, as culpas passam a ser partilhadas com outras instituições de modo a 

que a organização em questão reconheça sempre responsabilidades minímas (Cf. 

Azevedo 1998). A estratégia de aceitação/recolha voluntária consiste ―(...) num 

processo de reabilitação, em que são apontadas as circunstâncias atenuantes (...). Aceitar 

a responsabilidade é uma táctica que visa esvaziar a onda inicial de ataque dos órgãos 

de comunicação, precipitando o pico e a fase aguda da crise, para em seguida banalizar 

a questão. (Azevedo 1998) 

Por fim, a estratégia de associação proativa revela-se prática e momentânea. 

Consiste na aceitação das responsabilidades e na vontade de resolver prontamente os 

problemas causados (Cf. Azevedo 1998).  

Jorge (2010: 12) no seu estudo identifica, igualmente, medidas a ser seguidas para 

fazer frente a uma situação deste género: 

Bloqueio comunicativo: com esta medida procura-se que nada passe para o exterior, 

ou seja, que a comunicação seja apenas interiormente sem dar justificações aos meios de 

comunicação social o que revela desconsideração pelo público se mantida esta 

estratégia por longos períodos. 

                                                           
8
 (1) Estratégia do responsável ausente (não comento); (2) Estratégia da negação e refutação frontal (com 

instaurção de processo judicial à fonte da notìcia); (3) bode expiatório (―não fui eu ... foi ele‖); (4) falsa  

associação/ amálgama (―não sou só eu‖); (5) apologia; (6) recolha involuntária; (7) aceitação; (8) recolha 

voluntária; (9) associação proactiva (Azevedo 1998) 
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Comunicação mínima: a empresa informa o mínimo possível. São simples e de 

aplicação imediata mas não resistem durante muito tempo e contribuem para uma 

deterioração da imagem da entidade. 

Descrição controlada: são as informações a conta gotas. A empresa neste caso vai 

dando as informações à medida que os acontecimentos se vão tornando públicos.  

Transparência: é a abertura total. A empresa faz questão de dar explicações acerca 

do sucedido.  

O autor afirma que todas as medidas apresentam vantagens e inconvenientes, embora 

as que demonstram preocupação em esclarecer o que se passou melhorem a imagem da 

organização (Cf. Jorge 2010: 12). 

Apesar de tudo, Kunsch acredita que a comunicação estratégica das organizações 

ainda tem muito para evoluir. A autora diz acreditar que ―as organizações em pleno 

século XXI, não mudaram muito o seu comportamento.‖ Isto significa que apesar das 

empresas se modernizarem em várias vertentes, nem sempre têm a mesma atitude no 

que toca à comunicação. Uma comunicação estratégica progressista e menos tradicional 

e fechada pode fazer toda a diferença, ―várias vezes elas [organizações] têm uma 

retórica moderna, mas as suas atitudes e ações comunicativas são ainda impregnadas 

por uma cultura tradicional autoritária do século XIX‖. (Kunsch 2002: 73) 

1.3 Comunicação Pública 

O conceito de comunicação pública pode ser muito vasto. Propõem-se diversas 

tipologias e estimulam-se inúmeras discussões para tentar estabelecer uma linha 

concreta de pesquisa, discussão e atuação desta vertente que engloba muitas outras 

questões para além das de interesse público (Cf. Duarte 2007: 1). ―Dá para perceber que 

múltiplos objetivos e finalidades pressupõem também multiplicidade de atores 

envolvidos, dificultando traçar o âmbito e o conceito de Comunicação Pública como 

modalidade de comunicação política.‖ (Oliveira cit in Duarte 2007: 12) 

Nos seus primórdios, a comunicação pública teve origem ―na noção de comunicação 

governamental‖, como afirma Jorge Duarte (2007). Posta em prática na década de 70 

aquando das reivindicações pelos direitos e políticas de comunicação (Cf. Oliveira 

2011: 1), este conceito tão vasto encontra-se em constante construção devido à enorme 

variedade de conhecimentos e práticas que possui no seu todo. Ainda nesta altura, a 

comunicação pública era uma área restrita, mais do que atualmente, sendo considerada 
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uma prática dinamizada pelo Estado, ou seja, sendo diferenciada da comunicação feita 

por organizações privadas. (Cf. Oliveira 2011: 2)  

Heloísa Matos (1999) afirma que a expressão comunicação pública, nos anos 20, era 

entendida como comunicação estatal, ou seja, o termo quando utilizado estava sempre 

em contraste com a comunicação do setor privado (Matos cit in Oliveira 2011: 2). Esta 

discrepância foi sendo decrescente ao longo dos anos.  

No século XX a comunicação pública entendida pela noção Estatal possuía 

cunho autoritário e propagandista (...) cuja função era definir políticas de controle de 

informação e orientar a imprensa nacional. E durante o período militar foi 

implantado o Sistema de Comunicação Social de cunho governamental, com 

enfoque na ação propagandista e de censura. Com o fim da ditadura e a volta da 

redemocratização a população passou a se envolver mais efetivamente nas questões 

sociais. 

Os ganhos na cidadania, fruto dessa movimentação dos setores populares 

implicaram numa cobrança efetiva no sentido de pedir mais transparência às ações 

estatais.Concomitantemente o terceiro setor (ONGs) adquiriu maior notoriedade, 

passando a requisitar, a responsabilidade social das organizações privadas. Assim o 

termo CP foi tornando-se inapropriado uma vez que a comunicação estava 

fortalecida devido ao surgimento de novos atores no âmbito políticosociais, oriundos 

das transformações da sociedade e da política que minavam o autoritarismo exercido 

pelo Estado em épocas anteriores. (Oliveira 2011: 2) 

Zemor (cit in Duarte 2007: 12) ―identifica o campo da Comunicação Pública como 

uma modalidade formal, visando obter uma legitimidade de interesse público.‖ 

Com isto, é percetivel que o conceito de comunicação pública tenha mudado ao 

longo dos tempos, começando assim a abranger vários setores. Estes desenvolvimentos 

permitiram que se estabelecesse um sistema de participação por parte dos cidadãos para 

dar um tratamento justo a toda a informação e, levou ainda,  a que se fizesse sentir:  

(...) até aos dias de hoje (...) o surgimento do conceito de comportamento 

empresarial socialmente responsável no setor privado (mesmo que muitas vezes 

subordinado a estratégias comerciais), ao empoderamento do terceiro setor e a uma 

maior demanda por transparência no setor público. Todas as conquistas devem ser 

relativizadas, mas permitem identificar importante evolução. (Duarte 2007: 1) 

Posto isto, e falando agora na atualidade, a comunicação pública evoluiu e passou a 

abranger diversos órgãos com os quais ―contracenamos‖ diáriamente. Como afirma 

Duarte (2007: 2): 
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Nesse ambiente, a Comunicação Pública (CP) torna-se uma das idéias mais 

vigorosas, não apenas para aqueles que atuam no terceiro setor e no governo, mas 

também no ensino de comunicação, no setor político e até mesmo na área privada. A 

comunicação, sabe-se, é energia que dá vida às organizações; por isso, administrá-la, 

na área privada, é essencial para a eficiência e até sobrevivência num ambiente 

altamente instável, volátil e crítico. 

Isto significa que a partir de determinada altura as empresas, tanto de caráter privado 

como público, passaram a ser parte integrante do conceito de comunicação pública, 

título que outrora esteve ―reservado‖ somente à comunicação governamental. Hoje em 

dia os vários tipos de comunicação com os quais nos deparamos envolvem-se, direta ou 

indiretamente, com áreas da comunicação pública. É o caso da comunicação realizada 

pelas empresas, neste caso específico, as comunicações efetuadas em momentos de 

crise. Esta analogia é relativamente simples de se fazer. Pegando numa frase de Aline de 

Oliveira: 

Na Comunicação Pública mais contemporânea busca-se a democratização nos 

meios de comunicação, assim como a participação cidadã, despertando a população 

para seu protagonismo, sua autonomia, sua capacidade de produzir sua própria 

informação, em consonância com seus costumes, seu cotidiano, sua história. 

(Oliveira 2011: 3) 

Podemos concluir que, para a autora, a participação e o esclarecimento do cidadão é 

um ponto fulcral da comunicação pública, dando assim a importância devida que estes 

têm no quotidiano não só no que respeita à vida política, mas também pública. Posto 

isto, fazendo uma analogia para o plano empresarial, é fácil de perceber que quando 

uma empresa realiza qualquer tipo de comunicação, seja de crise ou não, é sempre pelo 

e para o cliente, ou seja, para o cidadão para o qual a autora nos remete. Esta insiste, 

reforçando ainda mais o pensamento contemporâneo de comunicação pública, 

afirmando que ―na comunicação pública, o RECEPTOR é a um só tempo: cliente, 

consumidor, contribuinte, eleitor, voluntário, em suma: cidadão. E, como tal, tem 

direitos e trata de exercê-los.‖ (Monteiro cit in  Oliveira 2011: 3) 

Através do próximo esquema são percetíveis quais as entidades que se considera 

fazerem parte, hoje, do âmbito da comunicação pública: 
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É claro que o ―interesse público‖, como é percetìvel no esquema, é cada vez mais 

vasto e engloba todos os meios que hoje interferem no quaotidiano da população, nesta 

panóplia estão, claramente, as empresas. Isso é percetível quando se chega à conclusão 

que: 

Ao se buscar o campo específico da comunicação, não se pode prescindir das 

definições referentes ao público e ao privado. Mello (2004, p.33) diz que a partir de 

análises é possível explicitar noções a respeito daquilo que a sociedade não pode ser 

subtraída de si. Assim o debate chega ao campo da Comunicação Pública ou, como 

preferirmos, de interesse público. É nesse terreno do público, do coletivizado, que se 

encontram as interseções de Estado e sociedade, fazendo da interlocução pública, 

condição fundamental para o desenvolvimento de práticas cidadãs e 

democratizantes. Jovchelovitch (2000, p. 45) vem dizendo que realidades históricas 

diferentes sempre fizeram distinções claras entre o que deve ser oculto e o que deve 

ser visível, o que deve ser particular e o que deve ser comum. O que deve ser aberto 

e, portanto, distribuído a todos, o que deve ser secreto reservado e, portanto, 

subtraído da esfera aberta a todos. Estas são as que constituem o significado 

fundamental das esferas pública e privada. Elas indicam que existem coisas que 

devem ser privadas e outras que devem ser apresentadas publicamente, pois somente 

assim é que elas podem existir. (Duarte 2007: 12-13) 

Ilustração 1- Proposta de modelo do campo da Comunicação Pública 

Fonte: Duarte 2007: 2 
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Independentemente do cariz de uma organização é fundamental perceber, como 

refere o autor supracitado, que há coisas que são do domínio público, e isto serve para 

as empresas públicas e para as privadas.  

É evidente que ao utilizarmos o termo ―comunicação pública‖ o pensamento é 

automaticamente direcionado para a cidadania no seu geral, mas temos de nos focar nas 

particularidades existentes neste meio e perceber que atualmente todos os atores, sejam 

políticos ou não, têm responsabilidades para com os cidadão. Uma grande empresa, 

como é o caso da TAP, tem responsabilidades para com quem opta pelos seus serviços, 

tem um dever público de mantêr uma comunicação clara e objetiva, assim como tem o 

dever de ser transparente quanto às suas políticas. As estratégias de comunicação, que 

depois se estipulam, são parte integrante desta política empresarial que aumentam a 

potencialidade de cada empresa. Tendo sido esta uma empresa pública, controlada pelo 

Estado português, a TAP sempre teve um compromisso de diálogo para com os 

cidadão/clientes. Esta cultura de comunicação, que não se perdeu a partir do momento 

da sua privatização,  realizada pelo departamento de comunicação e marketing, passa 

por várias etapas:  

(...) a comunicação deve, necessariamente, ser assumida com visão global, papel 

estratégico, planejamento, ação integrada, e visão de longo prazo. É obrigação dos 

agentes públicos, em particular dos profissionais de comunicação, encontrar as 

maneiras adequadas de fazer a informação circular e chegar aos interessados. 

(Duarte 2007: 5) 

Sendo assim é importante referir, como afirma Aline de Oliveira, que a comunicação 

pública ―(...) ainda é utilizada com múltiplas abordagens e significações, dependendo do 

país, da linha de pesquisa do autor e do contexto que é observado.‖ (Oliveira 2011: 2) 

1.4 Comunicação de Crise 

Segundo Carroll (2015) a crise choca sistemas organizacionais. E é por isso que a 

comunicação num momento tão delicado de uma empresa se torna vital. 

A comunicação de crise é uma área diretamente ligada ao ramo das Relações 

Públicas e da Comunicação Estratégica. Diegues (2011) afirma que:    

A gestão da comunicação em situação de crise é uma das principais áreas da 

actividade de relações públicas, fundamental na defesa e manutenção da 

credibilidade e bom funcionamento de uma organização. Vários modelos de gestão 

da comunicação de crise têm vindo a ser delineados por diferentes estudos do campo 
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da comunicação estratégica, com o intuito de atenuar os efeitos negativos de 

situações problemáticas para a imagem e reputação de uma organização, seus 

produtos ou serviços. 

Para além desta relação com a área das Relações Públicas, a comunicação de crise 

está intimamente ligada ao ramo das crises organizacionais. (Hsu cit in Bento 2012: 4) 

O conceito remete-nos diretamente para o diálogo que existe entre empresa e 

público, tanto interno como externo. Esta comunicação deve ser feita em qualquer 

circunstância mas torna-se fundamental em cenários de crise para que os públicos 

percebam que a organização não se esqueceu deles.  

Podemos, então, classificar comunicação de crise como sendo toda a que é 

previamente planeada antes de acontecer a dita crise de modo a previnir a mesma, de 

maneira a minimizar todos os riscos que possam estar associados aquando da sua 

vivência. Pode, numa fase mais avançada da crise, ser vista como o modo como esta 

(crise) é resolvida e uma potêncial ferramenta para estimular o desenvolvimento 

empresarial (Cf. Midões cit in Bento 2012: 4).  

A consultora de comunicação LPM, especialistas em comunicação e imagem, agrupa 

alguns acontecimentos que podem ser vistos como crise: 

A Comunicação de Crise ocorre quando a imagem de uma instituição é - ou 

corre o risco de ser - atingida de forma muito negativa. Acidentes operacionais, 

desastres naturais, diferendos laborais, problemas bolsistas, boatos, fugas de 

informação, crimes contra a empresa, contenciosos judiciais, alterações de 

legislação, são apenas alguns exemplos de situações que podem vulnerabilizar a 

organização e afetar os seus principais públicos. (LPM 2015) 

A comunicação de crise passa pela ―resposta comunicacional da empresa a uma 

situação crítica, de grande ou de pequena dimensão, ou a um desastre que coloca em 

risco o seu funcionamento institucional.‖ (Anipla 2010: 2) 

No entanto, Beirão et al. (2008: 71) sublinha que ―os indicadores publicados dizem-

nos que apenas uma em cada cinco empresas está preparada para a crise e que muitos 

dos quadros superiores não estão qualificados nem preparados para lidar com situações 

deste género.‖ Todas as organizações deveriam estar preparadas para reagir através da 

comunicação a qualquer imprevisto que possa surgir tendo como recurso um plano de 

comunicação de crise estratégico (Cf. Anipla 2010: 2).  
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 Durante uma crise, a empresa deve manter os colaboradores, clientes, acionistas, 

fornecedores, imprensa, grupos de pressão, sociedade e governo informados sobre o 

problema ocorrido e as ações que estão sendo tomadas para solucioná-lo. Qualquer 

falha nessa comunicação pode gerar novas crises ou destruir a imagem da 

corporação. (Rodriguez s/d) 

Também a Associação Portuguesa de Comunicação de Empresas (APCE) criou uma 

oportunidade de formação na área da comunicação de crise para as empresas 

justificando, após um estudo, que a maior parte não tem qualquer planeamento para a 

gestão de crise e as que têm apresentam um serviço limitado (Cf. Andrade s/d: 1). Esta é 

uma área fundamental para as organizações, embora muitas não ponham esta 

preocupação na linha da frente. Kunsch, refirindo-se à comunicação no seu todo, 

descreve o quão importante ela é para uma empresa: 

O sistema organizacional viabiliza-se graças ao sistema de comunicação nele 

existente, que permitirá a sua contínua realimentação e a sua sobrevivência. Caso 

contrário, entrará num processo de entropia e morte. Daí a imprescindibilidade da 

comunicação para uma organização social. (Kunsch 2002: 69) 

Meirinhos (2013) segue a linha de pensamento de Kunsch e defende que ―a 

comunicação é um parâmetro económico e financeiro, um investimento, um capital 

intangível da organização, com uma posição cada vez mais importante na planificação 

estratégica da empresa.‖ (Meirinhos 2013: 3) 

De modo a combater uma crise valendo-se da comunicação são necessárias 

ferramentas que facilitem a transmissão da mensagem que se pretende passar, 

independentemente da estratégia utilizada pela organização as ferramentas de 

comunicação de crise não devem variar (Cf. Cruz Sandoval 2004: 226). Os métodos a 

utilizar são o comunicado de impresa, de modo a explicar a posição da empresa em 

relação à crise; kits de impresa, para entregar aos meios de comunicação social com 

informações sobre a empresa onde deve constar um comunicado de crise; conferências 

de impresa, serve para expor a situação abertamente mostrando-se cooperativa e 

procurando o diálogo; declarações em video, esta variante tem como objetivo chegar a 

um maior número de pessoas, quando gravadas são expostas em momentos chave 

estrategicamente escolhidos pela empresa. (Cf. Cruz Sandoval 2004: 226-227)   

―Só há dois tipos de empresas ou de empresários: os que tiveram um problema, e os 

que vão ter.‖ (Sousa 2006
a
: 1) 
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Para que haja uma melhor compreensão desta área é necessário esclarecer alguns 

conceitos e perceber em que consiste a comunicação estratégica e quais as suas áreas de 

gestão.  

1.4.1 Gestão de Comunicação de Crise 

Antes de mais, é importante perceber as diferenças entre a área de Gestão de Crise e 

a variante de Gestão de Comunicação de crise. A primeira disciplina ―está ligada quer 

às questões operacionais-técnicas, quer às questões simbólico-comunicacionais‖ (Jorge 

2010: 42), ou seja, aprofunda a variável técnica e de trabalho de campo juntamente com 

a parte comunicacional. No que diz respeito à Gestão de Comunicação de Crise esta 

centra-se ―apenas nos aspectos simbólico-comunicacionais‖ (Jorge 2010: 42). Esta 

última será a mais pertinente para o presente estudo, o que não implica que a disciplina 

geral da gestão de crise não vá ser abordada em determinados momentos da 

investigação uma vez que ambas as disciplinas estão interligadas.  

A história da gestão de comunicação de crise é relativamente recente. Foi apenas a 

partir da segunda metade so século XX que apareceu esta vertente direcionada para a 

gestão da comunicação em cenários de crise (Cf. Bento 2012: 5). Em tempos anteriores 

a este todos os assuntos que gerassem controvérsia eram resolvidos no seio da própria 

empresa, não havendo assim mediatização (Cf. Bento 2012: 5). Mas à medida que os 

tempos avançavam, também as exigências por parte dos consumidores se foram 

alterando e as organizações sentiram necessidade de se adaptar às imposições do 

mercado. Hoje, planos de comunicação, planos de crise e comunicação de crise são 

vocabulários que fazem parte do quotidiano de uma empresa e estão na linha da frente 

dos assuntos de qualquer organização.  

A gestão de comunicação de crise é mapeada em três momentos distintos (Cf. Bento 

2012: 37). Primeiro dá-se a fase da apresentação que conduz à identificação da crise e 

ao seu reconhecimento, num segundo momento estamos presente o desenvolvimento 

da crise e é nesta fase que a gestão da comunicação ganha uma importância acrescida, 

no terceiro e último momento dá-se o desenlace, ou seja, o término da crise.  

Durante um cenário de crise existem ameaças constantes para as empresas que têm 

de ser controladas sendo que a comunicação tem o papel de mediadora entre 

organização e público quando essas ameaças se revelam. Uma crise apresenta três tipos 

de ameaças, dependendo do contexto: ameaça à segurança pública, perda financeira e 

perda de reputação (Coombs cit in Jorge 2010: 48). Existem, no entanto, dois tipos 
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básicos de comunicação propostos por Coombs e Holladay que, se bem geridos, podem 

controlar a crise: 

a) A comunicação de conhecimento sobre a crise 

b) A comunicação de gestão de reações dos stakeholders  

Jorge (2010) explica quais as vantagens de não negligenciar nenhuma das duas: 

A primeira actua nos bastidores e refere-se aos esforços para identificar fontes, 

recolher e analisar informação, partilhar conhecimento e tomar decisões. A segunda 

envolve os esforços de comunicação para influenciar a percepção dos stakeholders 

sobre a crise, sobre a organização em crise e sobre a resposta à crise por parte da 

organização.  (Jorge 2010: 49) 

A opinião dos stakeholders num momento de crise pode passar a ser positiva se a 

organização iniciar desde logo um elo de ligação com os vários grupos através da 

comunicação. 

A gestão da comunicação de crise traz associada a si outras valências que se devem 

coadunar entre si num processo de simbiose, uma delas diz respeito à gestão de 

assuntos. Para além disto, a disciplina passa por quatro momentos distintos durante uma 

crise: lidar com a gestão de assuntos (em que a organização monitoriza o seu meio 

envolvente na procura de assuntos emergentes e elabora estratégias de comunicação em 

relação a esses assuntos), planificação e preparação para a crise (em que a 

organização desenvolve mecanismos de resposta em caso de crise), momento de crise 

(respostas reativas de acordo com as características da crise) e o pós-crise (fase de 

aprendizagem em que a organização se ajusta a uma nova realidade). [(Cf. Jorge 2010: 

49)] 

Estas fases provam a preparação da empresa quando esta passa por momentos menos 

favoráveis. Nestes momentos a gestão da comunicação deve ser planeada e executada 

pormenorizadamente, mas isto nem sempre é possível. Sousa (2003: 26) diz que ―as 

organizações comunicam intencional ou não intencionalmente. Assim sendo, é 

preferìvel que o façam tanto quanto possìvel de forma intencional e planificada.‖ Esta 

planificação cuidada permite (Sousa 2003: 26): 

a) a promoção e gestão de uma imagem positiva da organização, dos seus produtos 

e serviços;  
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b) o reforço da identidade da organização (partilha de valores e interesses, 

socialização e aculturação de colaboradores, etc.); 

c) a constituição de um sistema de identificação (logótipo, linha gráfica...) que 

faculte o fácil reconhecimento da organização; 

d) monitorar a comunicação na organização (atendimento, relações entre sectores e 

colaboradores, etc.) e da organização (relacionamento com os públicos-externos) 

e avaliar a sua eficácia; 

e) monitorar, no caso das empresas, a comunicação da concorrência e a sua 

eficácia;  

f) dar notoriedade e distinção à entidade. 

No âmbito da gestão da comunicação em situações de crise Cruz Sandoval (2004) 

apresenta as várias respostas comunicacionais estratégicas que as empresas utilizam 

para fazer face a uma acusação: 1) ataque acusador, consiste no confronto entre quem 

acusa a organização; 2) negação simples (declara-se apenas que a crise não existe) ou 

explicativa (explica-se o porque da empresa dizer que não existe crise); 3) desculpa, 

onde a organização tenta minimizar a responsabilidade da crise mostrando que não foi 

intenciona; 4) justificação, com o objetivo de minimizar os danos associados à crise; 5) 

bajulação, de modo a conseguir a aprovação dos públicos; 6) ações corretivas, a 

empresa tenta de algum modo reparar os danos; 7) desculpa total, a empresa aceita total 

responsabilidade pela crise e pede desculpa (Cf. Cruz Sandoval 2004: 219-220). A 

gestão da resposta em crise deve ser pensada e levada até ao fim, de modo a dar 

credibilidade à organização. 

Como apanhado geral fica percetível que gestão de comunicação de crise é um 

fenómeno imprescindível para as empresas e consiste na ―recolha, processamento e 

disseminanação da informação necessária para enfrentar uma situação de crise‖ 

(Coombs & Holladay cit in Jorge 2010: 42). Tem de ser trabalhada antes da crise, esse 

trabalho consiste na ―recolha de informação sobre riscos de uma potencial crise e treino 

das pessoas que irão estar envolvidas no processo de gestão de crise.‖ (Jorge 2010: 42-

43) Durante a crise propriamente dita envolve todo o tipo de comunicação e de 

mensagens que são necessárias enviar aos stakeholders. No momento seguinte, ou seja, 

no pós crise torna-se necessário analisar os cenários e ver o que correu bem e o que 

correu mal no sentido de melhorar ou manter. 
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Nas crises mais comuns, que ocorrem devido a greves, movimentos, demissões de 

quadros, entre outros, toda e qualquer comunicação de crise deve ser ágil e direcionada 

para diminuir eventuais danos, a fim de que a empresa possa passar pela crise sem 

grandes impactos negativos.  

A comunicação assume um papel fundamental em contexto de crise: A gestão 

cuidada e eficaz da comunicação funciona como um seguro do capital-confiança e 

capital-imagem da empresa, que vão ser benéficos caso esta se confronte com uma 

crise; – As actividades de preparação e prevenção de crise são (...) indispensáveis 

para que a gestão da comunicação neste contexto seja eficaz. (Vitorino s/d) 

Embora não seja pelo facto de existir que todos os problemas se vão resolver, a 

gestão da comunicação de crise é um ativo vital para qualquer organização. 

1.4.2 Barreiras à Comunicação 

Kunsch (2002) na sua obra acerca do Planeamento de Relações Públicas na 

Comunicação Integrada apresenta-nos quatro barreiras que, em situações de crise, 

podem dificultar as ações comunicativas entre organização e os seus stakeholders.  

Embora existam inúmeras barreiras à comunicação, de natureza mecânica, 

fisiológica, semântica, psicológica, as abordadas neste contexto referem-se ao âmbito 

organizacional no geral. 

As barreiras que se colocam à comunicação organizacional podem dividir-se em 

quatro categorias segundo Kunsch (2002: 75): barreiras pessoais; barreiras 

administrativas/burocráticas; excesso e sobrecarga de informações e informações 

incompletas e parciais. 

As primeiras (pessoais) dizem respeito ao lado humano de uma organização. Numa 

situação de crise, as barreiras pessoais devem ser controladas de imediato pelos gestores 

da empresa. Estes têm como função certificar-se de quais as opiniões predominantes do 

seu público interno e perceber se eles vão facilitar ou dificultar o processo de 

comunicação com o exterior.  

No ambiente organizacional as pessoas podem facilitar ou dificultar as 

comunicações. Tudo irá depender da personalidade de cada um, do estado de 

espírito, das emoções, dos valores e da forma como cada indivíduo se comporta no 

âmbito de determinados contextos. (Kunsch 2002: 75) 
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Meirinhos (2013: 5) sugere, por isso, que se torna ―urgente desenvolver um plano de 

comunicação interna com a missão de melhorar o relacionamento, a comunicaçãoe os 

nìveis de informação‖ para que deste modo esta barreira não seja mais um problema em 

situações de crise.  

A segunda barreira passível de perturbar uma empresa decorre a nível 

administrativo/burocrático. Numa situação de crise, esta situação também não melhora 

em nada o cenário vivido. Kunsch diz que estas decorrem da forma como ―as 

organizações atuam e processam as suas informações.‖ Uma crise para ser resolvida 

Uma empresa que pretenda sair de uma crise tem de trocar o lado burocrático pelo lado 

prático e pelo espírito crítico. Estudos públicados pela organização Transparência 

Internacional
9
 revelaram que uma das causas que cria mais incidencias de crise em 

Portugal, Espanha, Itália e Grécia diz respeito à ineficácia dos sistemas públicos e à 

consequente dimensão burocrática que esta situação cria. (Cf. Cerqueira 2012). 

A terceira barreira refere-se ao excesso de informações. Esta barreira em situações de 

crise pode transformar-se numa fatalidade para a empresa. Para começar, e como é 

explicado no presente estudo, em cenários delicados que põem em causa a imagem da 

organização devem ser escolhidas pessoas específicas para dar todas as informações 

necessárias. Estas não devem ser dadas em demasia mas também não podem ser 

escassas. Do mesmo modo que não devem ser incoerentes.  

A sobrecarga de informações de toda a ordem e nas mais variadas formas, a 

proliferação de papéis administrativos e institucionais, reuniões desnecessárias e 

inúteis, um número crescente de novos meios impressos, eletrónicos e telemáticos 

tudo isso tem causado uma espécie de saturação para o receptor. A falta de seleção e 

de prioridades acaba confundindo o público em vez de propiciar uma comunicação 

eficaz. É impossível as pessoas observarem e assimilarem todas as mensagens com 

que são bombardeadas (...). (Kunsch 2002: 75) 

Para finalizar, a última barreira à comunicação aborda as comunicações incompletas 

e parciais. Este tipo de barreira diz respeito a informações ―fragmentadas, distorcidas ou 

sujeitas a dúvidas (...)‖ (Kunsch 2002: 76).  

Para além destas, existem muitas outras barreiras que infuenciam, direta ou 

indiretamente, uma organização, particularmente em situações de crise. De todas as 

restantes, Kunsch destaca também: a audição seletiva, juízos de valor, credibilidade da 

                                                           
9
 Organização Não-Governamental que tem como principal objetivo a luta contra a corrupção em todo o 

mundo 
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fonte, problemas da semântica, filtragem, linguagem intragrupal, diferença de status, 

pressões de tempo e sobrecarga nas comunicações. (Kunsch 2002: 76)   

1.4.3 Stakeholders 

Segundo a Enciclopédia Online Treccani, o termo passou a fazer parte do 

vocabulário empresarial apenas no século XXI. Embora as empresas tenham começado 

recentemente a preocupar-se com este público específico, segundo Nogueira (2013: 11) 

o conceito data de tempos anteriores, ―a literatura aponta a primeira sistematização do 

conceito de Stakeholder a Freeman (1984) no seu livro ―Strategic Management: a 

Stakeholder Approach‖. Não obstante tal facto, o próprio Freeman (1984) reporta as 

origens do conceito de stakeholder a um memorando internacional de pesquisa de 

Stanford, datado de 1963.‖ Robert Edward Freeman, nesse mesmo memorando, referiu-

se aos stakeholders como ―grupos que sem o seu apoio a organização deixaria de 

existir‖ (Bezerra 2014). 

De uma forma literal, o termo significa partes interessadas. O conceito engloba: 

Todos os indivíduos, indivíduos ou organizações, ativamente envolvidos em uma 

iniciativa económica ( empresa de projeto) , cujos interesses são negativamente ou 

positivamente afetados pelo resultado da execução (...) e cuja ação ou reação, por 

sua vez, afeta as fases ou a conclusão de um projeto ou o destino ou uma 

organização.
10

 (Treccani 2015) 

 

Atualmente, não existe consenso total sobre quais os públicos que devem ser 

considerados stakeholders, ―a maior parte da literatura aponta para a importância de 

analisar os interesses e capacidade de influência dos mesmos sobre a organização‖ 

(Nogueira 2013: 10). A mesma autora propõe uma tabela onde mostra as mudanças que 

o termo sofreu ao longo dos tempos: 

 

 

 

                                                           
10

 Texto original: Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa 

economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato 

dell’esecuzione (...) e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un 

progetto o il destino di un’organizzazione. 
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Referência Conceito de Stakeholder 

Freeman (1984) Num contexto organizacional e de gestão, 

stakeholder é entendido como qualquer grupo ou 

indivíduo que possa afetar ou seja afetado pelo 

alcance dos objetivos da organização. Tem 

subjacente a ideia de dois tipos de stakeholders: 

estratégicos e morais. 

Savage et al. (1991); Bourne e Walker 

(2005/2006) 

Grupos ou indivíduos que têm interesse nas ações 

da organização e que têm capacidade de a 

influenciar. 

Frooman (1999) Aqueles que controlam recursos críticos à 

sobrevivência das organizações. 

Phillips et al. (2003); Freeman (2004) Os stakeholders são os críticos ou outras entidades 

externas de negócio. 

Attas (2004) O stakeholder será aquele que tem a perder do 

ponto de vista financeiro, social ou psicológico 

com a queda da organização. 

Timur (2005) São considerados stakeholders os consumidores, 

credores, fornecedores, empregados, governo, 

legisladores, comunidade local, concorrentes, 

grupos de interesse, meios de comunicação social 

e acionistas. 

Zsolnai (2006) Propõe uma reinterpretação do conceito de 

stakeholder referindo que todos os stakeholders 

são válidos moralmente e só esses devem ser 

considerados apresentando a ideia de uma teoria de 

stakeholders alargada que inclui a responsabilidade 

social, inclusive a responsabilidade perante a 

natureza, a sociedade e as gera- ções futuras. 

Ilustração 2 - Evolução do conceito de Stakeholder 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2013: 12) 

Classifiquemos, então, a expessão da seguinte forma:  

Stakeholder em uma organização é, por definição, qualquer grupo ou indivíduo 

que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos dessa empresa 

(Freeman, 1984, tradução nossa). Stakeholder inclui aqueles indivíduos, grupos e 

outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e que têm 
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habilidade para influenciá-la (Savage, Nix, Whitehead, & Blair, 1991). Ao 

negligenciarem esses grupos, algumas empresas já foram devastadas ou destruídas 

(Tapscott e Ticoll 2005) 

De uma forma mais simplista, ―é considerado como aquele que tem poder para afetar 

a organização e tem direitos sobre o desempenho da mesma‖ (Nogueira 2013: 12). 

Este grupo de pessoas está em condições de influenciar as decisões que as empresas 

tomam, assim como todas as atividades empresariais da organização (Cf. Bento 2012: 

5). As empresas estão, por isso, dependentes das opiniões e dos juízos que os 

stakeholders fazem em relação a si (Cf. Bento 2012: 5).  

Nogueira (2013: 10) sublinha que ―nos últimos anos, muitas mudanças têm ocorrido 

no modo como atuam as organizações, nomeadamente, na importância que é atribuída 

aos múltiplos agentes envolvidos nos negócios, também designados de stakeholders.‖ 

Estes estão em constante comunicação com a empresa e, portanto, é necessário 

compreender quem eles são, quais os interesses que os movem e como atuam (Cf. 

Bezerra 2014). Tendo em conta a gama de stakeholders que uma empresa abrange, 

alguns autores defendem que é fundamental categorizá-los pelo nível de importância 

que cada um tem para a organização, dando mais atenção a uns em detrimento de outros 

(Cf. Bezerra 2014). Mitchell, Agle e Wood propuseram, então, o modelo Stakeholder 

Salience (Bezerra 2014) que define que ―os stakeholders precisam ser classificados em 

termos de poder, legitimidade e urgência, permitindo estabelecer prioridades durante a 

administração de uma empresa e difinir quais os interesses que deverão ser atendidos‖ 

(Bezerra 2014).  Podemos ter maior perceção deste modelo através do seguinte 

esquema:  
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 Stakeholders adormecidos: têm poder mas não tendo uma relação legítima ou 

uma reclamação urgente, o seu poder torna-se inútil; (Nogueira 2013: 20) 

 Stakeholders discricionários: têm uma relação legítima mas sem reclamações 

urgentes ou poder, logo não influenciam a organização; (Nogueira 2013: 20) 

 Stakeholders exigentes: têm poder e legitimidade, logo está assegurada a sua 

influência sobre a organização; (Nogueira 2013: 20): 

 Stakeholders perigosos: têm urgência e poder, logo tendem a ser coercivos e até 

potencialmente violentos; (Nogueira 2013: 20) 

 Stakeholders dependentes: têm urgência e legitimidade mas falta-lhes poder, 

logo ficam dependentes de outros para levarem a cabo as suas intenções; 

(Nogueira 2013: 20) 

 Stakeholders definitivos: têm poder, legitimidade e urgência, logo tornam-se 

stakeholders prioritários. (Nogueira 2013: 20) 

 Stakeholders dominantes: é aquele que tem a sua influência na empresa pelo 

poder e pela legitimidade. Espera e recebe muita atenção da empresa. (Lyra et 

al. 2009) 

Ilustração 3 - Modelo Stakeholder Silience proposto por Mitchell, Agle e Wood 

Fonte:  Adaptado de Mitchell, Agle e Wood cit in Bezerra (2014) 
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Os autores da teoria consideram o modelo como tendo um cariz dinâmico, como 

afirma Bezerra (2014), essencialmente por três motivos: ―os atributos são variáveis (não 

estáticos), os atributos são socialmente construídos e os stakeholders não possuem 

consciência dos próprios atributos.‖ 

O modelo Stakeholders Salience baseia-se numa tipologia de identificação, que 

permite o reconhecimento da singularidade situacional e a percepção gerencial 

necessária para explicar como os gestores devem priorizar as relações com as partes 

interessadas do negócio. (Bezerra 2014) 

No que respeita aos tipos de público, Urzaiz (cit in Bento 2012: 6) agrupa-os em: 

públicos internos, que engloba os colaboradores e quadros diretivos; públicos internos 

mas que diferem do anterior por dizerem respeito aos acionistas, sócios capitalistas, 

distribuidores e intermediários; públicos externos, nesta categoria encontram-se os 

clientes, fornecedores, concorrentes, poder público a todos os níveis (internacional, 

naciona, regional e local), ensino e todos os meios de comunicação social. ―Todos estes 

públicos são fundamentais para as organizações. Daí que numa situação de crise, a 

comunicação deve ser preparada tendo em conta a especificidade da relação com a 

empresa (Urzaiz cit in Bento 2012). Através do esquema que se segue é possível 

perceber a panóplia de stakeholders com as quais uma empresa tem de lidar, 

principalmente quando atravessa um momento de crise: 
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Rodriguez (s/d) afirma que todos os grupos que de alguma forma estão relacionados 

com a empresa (colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, grupos de pressão, 

sociedade, governo, etc.) devem ser mantidos informados e as suas reações devem ser 

acompanhadas no decorrer de uma crise.  

Grunig e Hunt (cit in Bento 2012: 5) dividem, ainda, os Stakeholders em quarto 

grupos distintos: (1) Público ativo, aquele que se organiza para discutir e realizar algo 

respetivo ao problema em causa; (2) Público informado, aquele que reconhece o 

problema; (3) Público latente, aquele cujos membros do grupo enfrentam um problema 

criado pelas consequências da organização, mas não detetam o problema; (4) Não-

Sindicatos 

Instituição 

em Crise 

Vítimas e 

Familiares 

Média 

Trabalhadores 

Acionistas 

Management  

Nacional ou 

Internacional 

Clientes e 

Consumidores 

Reguladores e 

legisladores 

Grupos de 

interesses 

especiais 

Concorrentes 

Operadores 

sist. judicial 

Ilustração 4 - Stakeholders funcionais da organização 

Fonte: Adaptado de Pearson e Mitroff cit in Bento (2012: 7) 
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Público, aquele que não tem consequência sobre a organização e a organização não tem 

consequências sobre ele. 

Bento refere-se, uma vez mais, às investigações de Urzaiz (1997) que define dois 

tipos de públicos, o público decisivo (capazes de tomar decisões relativas à vida da 

organização) e o público relativo (sem relações vitais com a organização). [(Bento 

2012: 6)] 

Em tempos de crise o peso dos stakeholders influencia muito a organização. ―Quanto 

mais grave é uma crise, maior é a probabilidade de os padrões de actuação serem 

impostos pelos stakeholders directamente envolvidos.‖ (Jorge 2010: 49) O autor garante 

que nem todos os stakeholders têm a mesma influência sobre as empresas e propõe um 

hierarquia que deve ser respeitada, principalmente durante uma crise: 

1) Vítimas; 

2) Empregados; 

3) Stakeholders indiretamente afetados 

4) Órgãos de comunicação social 

O primeiro grupo deve, de facto, ser visto como prioridade. Contudo é interessante 

perceber que o autor coloca o público interno à frente dos investidores, acionistas, etc. 

Esta perspetiva defendida por Jorge (2010) não é aceite em muitas linhas de pensamento 

que estudam os stakeholders. Como é possível perceber pela referência que Falqueto et 

al. faz ao estudo de Athinkon, Waterhouse e Whells (1997). Os autores afirmam que ―a 

importância dos stakeholders está fundamentada no grau de contribuição para a 

competitividade da organização. Segundo essa proposição, o objetivo das organizações 

é atender, em especial, a um dos segmentos dos stakeholders: os acionistas.‖ (Athinkon, 

Waterhouse e Whells cit in Falqueto et al. 2013: 4) 

Meirinhos (2013) reforça, igualmente, a ideia de que existem grupos prioritários, 

clarificando que ―as variáveis de classificação dos públicos conformam-se como 

critérios de valorização de um determinado público. Esta tarefa é essencial para otimizar 

esforços, tempo e dinheiro, dado que determinados públicos precisam de mais atenção e 

informação.‖ (Meirinhos 2013: 31)  

Existe, no entanto, um pensamento comum a todos os estudiosos da área: 

Toda a comunicação deve ser honesta, consistente, rápida e deve atender em 

primeiro lugar àqueles que são mais afectados pela crise. Devemos de começar por o 
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fazer localmente e devemos colaborar com os media na medida das nossas 

possibilidades. (Lukaszewski cit in Jorge 2010: 49) 

A TAP, aquando da apresentação anual do relatório de sustentabilidade 2014, aborda 

a relevância que estes grupos representam para a organização ao afirmar que: 

O processo de gestão responsável de uma empresa exige a observação atenta e 

oportuna das expectativas e dos interesses dos seus diversos Stakeholders. Esta 

condição, que constitui um requisito importante da estratégia do Grupo, garante uma 

eficaz contribuição para a tomada de decisões viáveis no médio prazo, com a 

consequente geração de valor, daí resultando vantagens reais para a Empresa e para 

a Sociedade. Deste modo, a TAP considera determinante dinamizar o 

relacionamento com as partes interessadas, tendo sido desenvolvidos os 

indispensáveis canais de comunicação com os seus Clientes e Colaboradores, bem 

como com a Administração Pública, Fornecedores e Organizações Não 

Governamentais, entre outros. (TAP
d
) 

Neste relatório, a TAP apresenta de uma forma sucinta os stakeholders da 

organização, explicando de que modo se posicionam na empresa e quais os canais de 

comunicação através dos quais se mantêm em constante contacto (ver anexo I, página 

226-228). 

O estudo dos stakeholders tem sido cada vez mais valorizado por parte das 

organizações. O modo como afetam e são afetados por estas tornam a gestão da uma 

empresa vulnerável, fundamentalmente em cenários de crise.  

1.4.4 Plano de Comunicação de Crise  

Como já foi explicado, gestão de crise e gestão de comunicação de crise são 

conceitos diferentes, embora dependentes. Quando se fala em planos de crise estamos a 

referir-nos a uma área da gestão de crise, já um plano de comunicação de crise faz parte, 

logicamente, da disciplina de gestão de comunicação de crise. 

Para que estes conceitos fiquem claros, a gestão de crise começa antes da crise 

acontecer, isto é, ―representam o conjunto de procedimentos que procuram combater as 

crises através da prevenção e da protecção da organização‖ (Jorge 2010: 42). Neste caso 

são preparados planos de prevenção necessários para evitar a crise, planos para 

enfrentar a crise, planos de resposta à crise e medidas a tomar no futuro. No entanto, 

para além da equipa de gestão de crise, a empresa pode (e deve) ter uma equipa de 

gestão da comunicação de crise. Esta equipa trata, portanto, de planos de crise 



43 

 

relacionados com o tipo de comunicação que a empresa tem antes, durante e depois do 

acontecimento. Ambas as equipas trabalham em parceria e devem estar sempre em 

sintonia de modo a não prejudicar a imagem da organização. 

Qualquer plano de comunicação, seja de crise ou não, deve ser relizado com o fim de 

―gerar e otimizar a notoriedade, a imagem e a reputação da instituição.‖ (Meirinhos 

2013: 1) 

Posto isto, podemos, então, definir o termo plano de comunicação de crise como 

sendo um conjunto de ideias com um único objetivo, este tem de ser claro e tem de 

corresponder à realidade da empresa. É metodológico e pretende ―antever e resolver 

assuntos antes destes se tornarem problemas mais graves‖ (Lampreia 2007). ―A 

comunicação de crise refere-se a todas as estratégias, acções e meios usados para 

contornar, menorizar ou combater uma situação de crise.‖ (Diegues 2011: 7)   

As definições do termo não variam muito, tendo em conta que o próprio nome nos 

remete para o seu todo. Pode dizer-se, então, que um plano de comunicação de crise é: 

Uma resposta comunicacional da empresa a uma situação crítica, de grande ou 

de pequena dimensão, ou a um desastre que coloca em risco o seu funcionamento 

institucional. As crises podem ser previsíveis ou imprevisíveis: os despedimentos 

contam-se entre as primeiras; Os sismos, incêndios, sabotagens, difamações e 

acidentes inserem-se nas segundas. A empresa deve estar sempre preparada para 

reagir pela comunicação a qualquer emergência,através de um plano de 

comunicação de crise estratégico. O importante é detectar, analisar e resolver 

qualquer situação crítica, por mais pequena que seja. Uma gestão de crise apela à 

existência de instrumentos indispensáveis: uma equipa e um plano. (Anipla 2010:2) 

Raposo (2013:75) caracteriza os planos de comunicação como um apoio em 

situações de crise ―em que o elemento surpresa está presente.‖ O autor continua e 

afirma que uma crise pode difundir-se ―rapidamente e ter impactos tangìveis e 

intangíveis para a organização, tornando a organização extremamente vulnerável.‖ Para 

que a empresa não fique sujeita a esta vulnerabilidade dos mercados é essencial que 

―exista antecipadamente a definição de planos de comunicação de crise, que permitem a 

esta reduzir o impacto do efeito de surpresa e comunicar rapidamente e com precisão 

com os grupos de interlocutores envolvidos na situação (White e Mazur cit in Raposo 

2013: 75). Esta definição dos planos de comunicação de crise ―consiste num processo 

de raciocínio através do qual se procura pensar o impensável, sendo o planeamento a 

base da gestão de crise‖ (White e Mazur cit in Raposo 2013: 75). Os planos incluem, 
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então, diversas avaliações com as possíveis situações de crise que se podem abater sobre 

uma organização. Deve incluir também uma análise do impacto que cada crise 

representa nos diversos públicos e a prioritização das ações de comunicação a 

desenvolver, assim como os canais em que deve ser difundida. Em todos os planos é 

fundamental que a equipa de gestão de crise, e as suas tarefas, estejam bem delineadas 

(Cf. Argenti cit in Raposo 2013: 75)  

É unânime que no decorrer da sua atividade, qualquer empresa está sujeita a 

alterações nos mais variados contextos. Uma situação inesperada que tenha impacto na 

organização é vista como uma crise e é essencial que haja a garatia da existência de algo 

que vise a gestão dessa mesma situação (Cf. Raposo 2013: 75).  

Beirão et al. (2008: 78) sublinham que um manual de comunicação de crise (ou 

plano de comunicação de crise) ―pretende ser uma ferramenta eminentemente prática, 

com automatização dos processos a seguir em caso de crise.‖ O autor defende ainda 

que, em princípio, todas as organizações deveriam conter um manual de crise com os 

mecanismos de ação necessários para abordar prontamente uma situação destas. Esta 

mais valia torna a reação mais rápida no momento e, consequentemente, mais fácil e 

com menos danos que daí possam advir (Cf. Beirão et al. 2008: 78). No entanto, em 

Portugal ―apenas 56% das empresas não cotadas em bolsa dispõem de um plano de 

comunicação de crise direcionado para os media tradicionais‖ (Vitorino s/d) e ―72% das 

empresas não dispõem de um plano de comunicação de crise direcionado para os social 

media‖
11

 (Vitorino s/d). 

Jonathan Bernstein (cit in Forni 2012) aborda a forma como vê muitos planos de 

comunicação de organizações e sublinha  a incapacidade que muitos apresentam logo 

nos passos mais básicos:   

- Quando eu olho para os planos relacionados com a Gestão de Crises, durante a 

realização de uma auditoria de vulnerabilidade (o primeiro passo na preparação para 

crises), o que eu muitas vezes encontro é a incapacidade de resolver os muitos 

problemas de comunicação relacionados com a crise ou uma resposta-desastre. A 

liderança organizacional não entende que, sem comunicação interna e externa 

adequadas, utilizando os melhores canais possíveis para alcançar cada grupo de 

stakeholders: A resposta operacional não vai funcionar; Os stakeholders não irão 

saber o que está acontecendo e rapidamente irão se tornar confusos, com raiva, e 

negativamente reativos; A organização será percebida como incapaz, na melhor das 

hipóteses, e criminalmente negligente, na pior das hipóteses; O período de tempo 

                                                           
11

 Estudos referentes ao ano de 2012 (APCE/Spirituc) 
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necessário para trazer uma solução completa à questão negativa será estendido, 

muitas vezes de forma dramática. 

O plano de comunicação de crise de uma organização deve ser ―o mais ambicioso 

possível quanto à cobertura do maior número de variáveis de risco, sem se converter, 

contudo, num texto denso e pouco prático‖ (Orduña 2002: 5). Um plano de crise, 

segundo Orduña, deve ter presente pelo menos: 

O contacto de todos os membros do comitê de crises (nome completo, cargo na 

companhia, endereço eletrónico - da companhia e outro que possa acessar desde 

uma conexão remota - números de telefones da empresa, da residência e dos 

celulares); Banco-de-dados de contactos com todos os interessados/afetados pela 

crise (bombeiros, polícia, políticos, sindicatos, fornecedores, clientes, seguradoras, 

meios de comunicação, associações civis, etc.); Variáveis de risco e fluxos de 

atuação; Relatórios de acontecimentos; Documentos modelo (cartas, comunicados 

de imprensa, etc.). (Orduña 2002: 5) 

A eficácia de um plano de comunicação de crise passa por uma boa delimitação da 

estratégia comunicacional. Uma estratégia de comunicação passa pela ―definição do 

problema e do caminho para a sua solução, do ponto de vista da Agência‖ (Gomes 

1994: 37) , o mesmo acontece com um plano de comunicação de crise. É necessário 

definir um conjunto de problemas passíveis de destabilizar a instituição e traçar uma 

resolução antecipada caso estes venham a acontecer, a empresa deve por isso ―ter planos 

prontos para agir em qualquer eventualidades‖ (Beirão et al. 2008: 71). Os planos, tal 

como qualquer estratégia, devem ser simples, específicos, executáveis (ponto muito 

importante), resistentes/duráveis e devem reconhecer as limitações. Devem ser sempre 

construidos «step by step», partindo do inicio do problema e racionalizando as soluções 

possíveis. (Cf. Gomes 1994: 37). 

 Um plano de crise deve, essencialmente, contêr os problemas que possam surgir (Cf. 

Gomes 1994: 37), mas devem estar bem definidos antes da crise propriamente dita se 

desenrolar: 

Ao contrário do que é vulgar, a gestão de crise deve começar antes da mesma 

ocorrer. Assim, no quotidiano de qualquer empresa, o importante é a administração 

antecipar-se e estar preparada para eventuais crises, quer através do planeamento, da 

formação, ou do treino necessário à gestão da crise. (Beirão et al. 2008: 71) 

O mais importante neste contexto é detetar, analisar e resolver qualquer situação 

crítica que possa surgir, mesmo que esta não apresente muitos riscos para a organização, 
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é indispensável a qualquer empresa, que pretenda dar resposta a uma crise, ter uma 

equipa e um plano prontos para serem postos em prática (Cf. Anipla 2010: 2). 

Seja qual for o tipo de plano que a empresa elabora, este deve ser preciso quanto aos 

seus objetivos e estratégias, não pode demonstrar pouca exatidão nem ideias vagas: 

Um objectivo muito bem identificado é o componente mais importante de um bom 

plano. Se o objectivo é muito amplo, as decisões tomadas a partir deste ponto serão 

um pouco vagas, sendo quase sempre um processo ineficaz. Planos de comunicação 

devem apoiar uma missão organizacional (...) (Spitfire Strategies cit in Campos 

2013: 32) 

Um plano de comunicação eficaz depende sempre de uma boa estratégia, 

previamente estabelecida, como já foi referido e, hoje em dia, ―as probabilidades de 

êxito dependem cada vez mais da adopção de estratégias firmemente implantadas numa 

avaliação concreta e realista da posição da firma e das oportunidades que se lhe 

deparam‖ (Smith 1985: 14). Quem diz oportunidades, diz também desafios. Posto isto, é 

de referir que de caso para caso, as estratégias a utilizar e, consequentemente, os planos 

a realizar, diferem, assim como a abordagem e as técnicas a utilizar em cada situação de 

crise vivida pela empresa. (Smith 1985: 14) 

Existem oito dimensões de uma estratégia de comunicação: (1) Antecipação; (2) 

Decisão; (3) Método; (4) Posição; (5) Marco de referência; (6) Perspetiva; (7) Discurso; 

(8) Relação com o meio. É na primeira fase, antecipação, que se procede à realização do 

plano de comunicação de crise. As restantes fases já entram no domínio da crise 

propriamente dita.  

Antecipar uma crise é o objetivo primordial de um plano de comunicação de crise 

que, no fundo, diz respeito à resolução dos problemas com maior eficácia devido a uma 

estratégia previamente elaborada onde os riscos, os custos e as estatísticas estão postas 

em cima da mesa com toda a minúcia necessária, para quando chegar a hora de 

enfrentar o problema na realidade, e não no papel, o esforço dispendido seja no sentido 

de pôr em prática as soluções já delimitadas e não de tentar arranjá-las ―em cima do 

joelho‖, pois ―estratégias excelentes sobre o papel falham nos detalhes de realização. A 

dificuldade de uma estratégia não é a sua concepção mas a sua realização‖ (Brilman 

1993: 59). As simulações entre porta-vozes e as auditorias de risco são, para Orduña, 

atividades que se devem repetir no quaotidiano das organizações (Cf. Orduña 2002: 5). 

As simulações entre porta-vozes consistem, 
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na reprodução de situações de crises, nas quais os representantes da companhia têm 

que afrontar a gestão de um acontecimento, paralelamente à demanda de informação 

pelos meios de comunicação, num ambiente o mais realista possível. Estas práticas 

têm que ser inesperadas, quanto a data, hora e tipologia da crise, para dar maior 

veracidade e conseguir os melhores resultados na formação dos porta-vozes. 

(Orduña 2002: 5) 

 Para além desta ―parte prática‖, é importante que os planos apresentam uma análise 

exaustiva e profunda da organização de modo a expor, perante a comissão de crise, 

todos  pontos frágeis passíveis de afetar a mesma. Para cada debilidade têm de existir 

um conjunto de hipóteses de como resolver esse momento. O mesmo plano deve ter 

definido a lista de contactos relevantes em cada situação. 

Todos os planos de comunicação de crise são planeamentos de cenários, ou seja, 

sempre que realizado um plano, este é construido com base em cenários do que pode 

acontecer, nunca com a certeza que que vai acontecer de facto. O império 

comunicacional no qual vivemos obriga as empresas a serem rápidas e obiquas até 

porque os desafios mudam constantemente e as organizações têm de se adaptar a cada 

metamorfose que ocorre, assim como têm também de adaptar os seus planos de 

comunicação de crise. 

Beirão et al. (2008: 78) enumera alguns dos principais objetivos associados a um 

plano de comunicação de crise: 

Preparar os colaboradores da empresa para saberem responder aos momentos de 

crise em que a imagem, o bom nome e os interesses da empresa estejam de algum 

modo comprometidos e em que seja necessário dar respostas adequadas; definir o 

enquadramento em que os colaboradores da empresa poderão intervir nos momentos 

de crise, o tipo de mensagens que devem procurar fazer passar e as respostas mais 

adequadas a fornecer aos diversos interlocutores internos e externos que 

intervenham na crise; preparar os colaboradores para uma intervenção adequada nas 

situações de crise, nomeadamente através da formação específica e de teste de 

simulação de cenários de crise, preparando porta-vozes, tipo de intervenção e 

perguntas e respostas para os diversos casos e cenários de crise; definir os 

colaboradores que farão parte do gabinete de crise e aqueles que deverão ser 

chamados a tarefas associadas em momentos de crise. 

É percetível em todos os argumentos do texto supracitado que uma das armas vitais 

utilizadas pelas organizações para gerir uma situação de crise é a comunicação. ―A 

comunicação na crise deve ser ágil, direcionada a diminuir as incertezas, atenuar as 
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expectativas, criar padrões de entendimento e cordialidade, a fim de que a empresa 

possa passar pela crise sem grandes impactos‖ (Loureiro 2013). Segundo dados da 

Porter Novelli
12

, no ano de 2002 ―80% das actividades necessárias para gerir uma 

situação de crise estão relacionadas com a comunicação‖ (Vitorino s/d), daì os planos 

relativos à comunicação de crise serem essenciais para a gestão de situações 

inesperadas. A comunicação dentro de uma empresa é um instrumento de gestão e é 

sempre uma segurança para uma organização.  

Dados preocupantes do ICM (2015) revelam que ―apenas cerca de metade das 

organizações de todo o mundo têm um plano de crise no lugar.‖ O instituto recorda 

quais as lições que devem ser apreendidas por milhares de empresas que passaram por 

crises: ―Planear, planear, planear‖. É a palavra de ordem, segundo o ICM. Preparar-se 

adequadamente para uma crise é outro dos conselhos, assim como ―saber quem são os 

seus principais stakeholders e como eles encontram informações sobre a sua empresa.‖ 

O instituto refere ainda que é importante ter um plano que estabeleça a comunicação 

entre a empresa e os múltiplos canais de comunicação formais e informais. Eles 

lembram também que as organizações devem estar preparadas para as crises que 

―explodem‖ primeiro nos média e por isso isto deve estar incluido nos planos de 

comunicação de crise. Atualizar regularmente os planos e investir em recursos como 

porta-vozes eficazes são mais conselhos deixados pelo ICM. (Cf. ICM 2015) 

A certeza de que a instituição tem um plano que assegura eventuais crises é um fator 

que contribui para a estabilidade do público-alvo. Estas atitudes demonstram o dever de 

responsabilidade social das empresas para com os cidadãos: 

A importância estratégica da comunicação de crise pode ser atribuída à 

valorização que a opinião pública dá às questões comportamentais, à ética 

empresarial, ao respeito pelos valores sociais e à possibilidade da quantificação 

económico-financeira das crises mal geridas. Os públicos internos e externos 

esperam que as organizações tenham e divulguem a existência desses planos de 

comunicação, demonstrando a sua responsabilidade social. (Andrade s/d: 1) 

Demonstrar preocupação pelo ―outro‖ dá às empresas um estatuto elevado no plano 

social. O nível de confiança que um indivíduo ou um grupo de indivíduos nutre por uma 

organização deve-se também a esta responsabilidade social abordada por Andrade. 

Prevente (cit in Cruz Sandoval 2004: 74) esclarece que ―para que seja um êxito, a 

                                                           
12

 Empresa de Relações Públicas do grupo Omnicom 
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responsabilidade social corporativa deve ser o resultado de um diálogo aberto que 

envolva todas as partes envolvidas e tenha em conta as suas expectativas.‖  

A relevância de um plano de comunicação de crise fica clara quando percebemos que 

é em climas adversos que a empresa se motiva. Carroll faz referência a um estudo 

realizado por Madsen e Desai (2010) acerca dos efeitos do sucesso e do fracasso numa 

empresa, tendo relacionado estes fatores com a aprendizagem organizacional: 

Madsen & Desai investigaram os efeitos de sucessos e fracassos organizacionais 

sobre a aprendizagem organizacional para descobrir quais experiências são mais 

motivadoras para as organizações. Assim como Sitkin (1996), eles sugerem que o 

fracasso organizacional tipicamente gera um nível de aprendizagem organizacional 

muito maior do que o sucesso organizacional. Além disso, a aprendizagem 

organizacional obtida a partir de sucesso deprecia muito mais rápidamente do que 

lições adquiridas de falhas organizacionais.
13

 (Carroll 2015: 241) 

Isto demonstra que uma organização pode tirar proveito de uma situação de crise, 

mas esta tem de ser muito bem planeada para que isto aconteça, caso contrário, só irão 

sobrar as partes más desta situação. 

As vantagens de um plano de comunicação de crise passam, também, pelo 

melhoramento do desempenho e pelo estimulo do espírito crítico e criativo do público 

interno, o que se traduz no reforço do trabalho em equipa e, consequentemente, num 

bom ambiente interno (Cf. Campos 2013: 35). Isto evita ou, pelo menos, reduz 

substancialmente, crises internas nas empresas.  

Deve constar no plano de comunicação de crise
14

: folha de apresentação da entidade, 

uma introdução, datas para fazer simulacros onde este se tenha de usar, propósitos e 

objetivos, lista de públicos-chave, tipos de notificações (informações) a dar a cada 

público, identificação prévia da equipa de gestão de crise, diretório de crise (com 

contactos, faxes, e-mails e direções de organizações, públicos chave, colaboradores, 

etc.), identificação dos porta-vozes, lista de pessoal de emergência e oficiais locais 

(polícia, bombeiros, hospitais, deputados, etc.), lista dos meios de comunicação sociais 

                                                           
13

 Texto Original: Madsen & Desai investigated the effects of organizational successes and failures on 

organizational learning to discover which experiences are more motivating for organizations. Like Sitkin 

(1996), they suggest that organizational failure typically engenders organizational learning to a much 

greater level than does organizational success. In addition, organizational learning obtained from success 

depreciates at a much quicker rate than lessons acquired from organizational failures.  

14
 Ver exemplo em anexo II (página 229) 
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chave, centro de controlo de crises (local suplementar caso as instalações da 

organização sejam afetadas), equipamentos e suprimentos (desde canetas, cadeiras, 

escritórios, quadros, computadores, impressoras, telefone, televisões e rádios, mapas da 

companhia e da área, lista de contactos, kits de imprensa, comida e bebidas, caixas de 

primeiros socorros, geradores, câmaras, etc.), informação previamente reunida, 

mensagens chave (cada uma própria para cada público e uma geral para todos as 

pessoas). [(Cf. Cruz Sandoval 2004: 239-241)] 

Para finalizar podemos, então, concluir que um bom plano de comunicação de crise 

tem como objetivo primordial fazer com que os riscos de uma eventual adversidade 

sejam minimizados e, consequentemente, com que a empresa em questão sofra o 

mínimo de danos possíveis aquando de uma crise. Nestes planos devem estar presentes 

resoluções a curto, médio e longo prazo.  

Orduña admite que até pode parecer simples seguir toda a teoria a sangue frio mas no 

momento da crise, principalmente no primeiro aperto, torna-se difícil liderar com calma 

e dar as indicações necessárias (Cf. Orduña 2002: 5).  

A improvisação é o pior inimigo da organização e o melhor aliado da crise (Cf. Cruz 

Sandoval 2004: 232) e, por isso, ―mais vale organizar a retirada do que recuar em 

catástrofe na desordem e na imprevisão.‖ (Brilman 1993: 47) 

1.4.5 Equipa de Gestão de Crise (EGC) 

Quando uma organização se depara com um crise ou quando percebe que vai ocorrer 

uma situação destas em breve, como é o caso de greves anunciadas, um dos primeiros 

passos a efetivar é a formação de uma EGC caso a empresa não conte com uma.  

Para Beirão et al. (2008: 76), uma equipa de gestão de crise ―deve ser constituìda por 

elementos calmos e heterogéneos para que, no seu conjunto se possam completar nas 

várias componentes que envolvem a gestão da crise, assim como no tipo de actividades 

que a mesma exige.‖ A equipa de gestão de crise ―deve entrar em ação quando a crise 

está a acontecer, porém a sua estrutura deve ser feita antes desses momentos‖ (Dihl & 

Gorniski 2008: 51). Duarte (cit in Dihl & Gorniski 2008: 51) lembra que a equipa deve 

ser formada por elementos da organização que tenham poder total de decisão.  

Dihl e Gorniski (2008: 51) afirmam que a estrutura da equipa deve estar formada 

desde sempre, mesmo quando a organização passa por momentos favoráveis. Lampreia 

explica quais as funções que devem estar patentes numa equipa de gestão de crise: 
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Um team leader (chefe de equipa): geralmente esta função é assumida pelo 

diretor geral da organização, assumindo muitas vezes o papel de porta voz; Um 

subchefe, que terá como funções substituir o Team Leader, em caso de ausência ou 

indisponibilidade, é a pessoa responsável pelo planeamento e coordenação do 

gabinete de crise; Um porta-voz, quando esta função não é assumida pelo diretor–

geral, é reportada ao diretor de relações públicas ou ao técnico de comunicação, tem 

por missão tratar todos os assuntos externos; Um especialista de novas tecnologias 

e sistemas de informação; Um responsável dos recursos humanos, que será o 

encarregado dos assuntos internos; Um diretor técnico; Um jurista; Um 

responsável pela segurança; Um assistente, que terá como funções o contato entre 

os elementos do gabinete de crise, bem como, o apoio administrativo; Consultores 

externos, dependendo do momento e do contexto da crise. (Lampreia cit in Bento 

2012: 50) 

É da competência da equipa de gestão de crise um conjunto de tarefas que visam 

abordar situações contingentes. Orduña enumera vários passos a cumprir pela EGC, e 

outros tantos a evitar.  

Representada pelo consultor de comunicação, a EGC deve (Orduña 2002: 3-4):  

• Reunir toda a informação possível; 

• Evitar a ausência de informação comunicando o quanto antes; 

• Não se apressar em comunicar pela pressão dos jornalistsa ou outros grupos; 

• Determinar o formato da comunicação (notas de imprensa, carta, reuniões com 

representantes, rodas ou conferência de imprensa, etc.); 

• Estabelecer um mecanismo de monitorização imediata em todos os meios para 

comprovar o alcance da crise; 

• Determinar a sequência e a coerência da comunicação, no caso de que se trate de 

uma crise com extensão no tempo; 

• Aconselhar sobre a política da companhia com relação a boatos e imprecisões 

difundidos pelos meios de comunicação; 

• Propor o plano de ação para o relançamento da imagem corporativa que contemple 

todos os públicos; 
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O consultor de comunicação não deve (Orduña 2002: 3-4):  

• Informar sem o prévio conhecimento e aprovação do comitê e da alta-direção; 

• Permitir que os membros do comitê dêem declarações públicas sem preparar 

previamente suas intervenções; 

• Comunicar somente aos meios "amigos"; 

• Mentir sobre informação crucial;  

• Fazer reservas sobre dados fundamentais para minimizar o acontecimento;  

• Mostrar incompetência, falta de controle e arrogância; 

• Ser insensìvel às implicações emocionais dos afetados pelo acontecimento; 

• Dar informação "off the recordd" a repórteres e a outros representantes dos grupos 

envolvidos 

• Não considerar todas as possìveis implicações do acontecimento 

• Levar em consideração unicamente aos jornalistas na hora de comunicar.  

O autor relembra que ―nunca é demais considerar que as melhores decisões são as 

que se tomam racionalmente, mesmo que em momentos de crise seja difícil manter a 

calma.‖ (Ordunã 2002: 4) 

Um dos elementos essenciais da EGC é o porta-voz. Segundo Rabaça e Barbosa um 

porta-voz é a ―pessoa encarregada da divulgação de informações. Profissional através 

do qual a instituição comunica-se com os seus públicos‖ (Rabaça & Barbosa 2001: 

307).  

Dihl e Gorniski destacam o papel do porta-voz, ou porta-vozes, como sendo ―muito 

importante na crise, pois é por meio dele que as informações serão transmitidas.‖ (Dihl 

e Gorniski 2008: 52). 

O(s) porta-voz(es) deve(m) assumir determinadas qualidades indispensáveis em 

situações adversas. Deve, por isso, ser alguém com ―habilidades de comunicação, claro 

nas colocações e tranquilo para responder quando questionado (...) qualquer 

planejamento de crises depende da escolha de um bom porta-voz‖ (Dihl & Gorniski 



53 

 

2008: 52). Nos dias que correm, é fundamental que a empresa aposte na formação dos 

porta-vozes visto que eles são a ―cara‖ da organização na crise, como defende Rosa (cit 

in Dihl & Gorniski 2008: 53) ―porta-vozes cada vez mais profissionais, treinados e 

experientes, significam melhores condições de defender causas e organizações, 

especialmente em situações de crise (...) Por fim, a honestidade é fundamental porque 

demonstra que não se está tentando enganar a opinião pública.‖  

Friedman refere algumas atitudes que um porta-voz deve ter num momento de crise 

começando por dizer que quem desempenha a função deve ser o primeiro a acreditar nas 

declarações que faz; deve eliminar qualquer tipo de de palavras demasiado técnicas no 

seu discurso; tem de demonstrar atitude; se não sabe, diz que não sabe; não deve fazer 

especulações; deve transmitir mensagens claras e concisas; deve demonstrar 

preocupação e cuidado em situações mais complicadas; deve transmitir a mensagem que 

a organização quer passar para o público sem dispersar muito com as perguntas dos 

meios de comunicação; deve-se mostrar disponível e acessivo e, por fim, o mais 

importante de tudo, não deve em momento algum mentir (Cf. Friedman cit in Dihl e 

Gorniski 2008: 53). 
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Capítulo 2 – A crise nas organizações 

2.1 Tipologias de crise 

A génese de cada crise difere de uns casos para outros desde o seu início. 

Diferenciam-se, desde logo, pelo cariz previsível, ou não, que apresentam. Nesta fase é 

necessário perceber que ―nem todas as crises têm as mesmas origens e, portanto, a 

forma de as combater também difere‖ (Anipla 2010: 2). É fundamental perceber que ―as 

crises podem surgir com graus de intensidade diferente, em função dos quais são 

exigidos procedimentos diversos, e as empresas têm de estar preparadas, cada vez mais, 

para os distinguir claramente.‖ (Beirão et al. 2008:71)  

As crises podem ser de dois tipos: exógenas e endógenas. As primeiras, também 

conhecidas como crises externas, podem ter um impacto direto no negócio e podem ser 

ou não controláveis pela organização, são causas exteriores a esta. As endógenas, ou 

internas, são crises que ocorrem no seio da empresa mas que podem tornar-se graves, 

embora nunca alcancem tanta notoriedade como as exógenas (Cf. Orduña 2002: 1). 

 São vários os autores que se propõem classificar situações de crise. Beirão et al. 

(2008: 74) categorizam-nas em cinco graus, cada nível diz respeito à gravidade da 

mesma: 

Crise de grau 1 – pequena crise. Neste tipo de crise não é necessário ativar o 

gabinete de crise, é considerada uma crise ligeira e que, por norma, não tem qualquer 

impacto mediático. Mas mesmo assim é necessário ter critérios pré-definidos para estas 

situações. 

Crise de garu 2 – pequena crise que envolve uma equipa de gestão de crise (EGC). 

São crises moderadas e e de gravidade limitada mas que podem ter potêncial para 

despertar o interesse da comunicação social e, com isto, tornar-se mais acentuada.  

Crise de grau 3 – Crise com repercussões para a empresa. Já entra no domínio de 

uma crise grave. São situações a nível mais alargado e que têm repercussões mediáticas. 

Podem envolver assuntos de saúde pública, mortes, corrupção, tráfico de influências, 

etc. É necessário ativar o plano de gestão de crise, decidir quais as técnicas de 

comunicação a utilizar, quais os argumentos, validar as estratégias a adotar e preparar 

toda a documentação necessária até ao fim da crise.  

Crise de grau 4 – crise de grandes proporções que pode pôr em causa a 

sobrevivência da empresa, com repercussões internacionais 
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Crise de grau 5 – crise de escala planetária e aqui o mais importante é descobrir 

qual a origem desta. Podem ser resultantes de grandes acidentes de poluição, conflitos 

armados, etc.  

Orduña (2002: 4) estabelece, também, algumas das situações de crise às quais uma 

empresa está sujeita. Contudo, sublinha a impossibilidade de enunciar todas pois são 

imensuráveis. As crises podem, então, ser: 

 Fenómenos naturais (ex. inundações) 

 Crises relacionadas com a saúde e a alimentação (ex. intoxicações) 

 Acontecimentos políticos e conflitos sociais (protestos violentos, conflitos 

políticos e comerciais) 

 Acidentes (relacionados com o transporte que afetem o meio-ambiente, 

incêndios, vazamentos químicos) 

 Eventos de origem criminal (sequestros, assassinatos, sabotagens) 

 Assuntos jurídicos (de discriminação racial, de abuso sexual, plagios) 

 Factos de tipo económico (bancarrota, fraude, corrupção) 

 Retirada de produtos (defeitos de fabricação, por utilizar substâncias proibidas 

na elaboração) 

 Ataques informáticos (vírus, entrada de hackers a sistemas) 

Rosa (cit in Rodriguez s/d) acrescenta crises de informação (boatos, acusações de 

concorrentes); crises de reputação (denuncias de corrupção, vazamento de documentos 

internos) e crises de relações humanas (demissões de altos executivos, denúncias de 

funcionários). As crises supracitadas são cotadas num contexto geral, podem ocorrer a 

qualquer tipo de organização que atue num determinado setor do mercado.  

No entanto, nos dias de hoje, as crises são alvo de numerosos estudos cada vez mais 

pormenorizados. No trabalho de investigação de Bento (2012: 16-25) são apresentadas 

diversas tipologias defendidas por diferentes autores que mostram o nível de intensidade 

e os impactos que cada uma pode ter nas organizações. De seguida, sintetizam-se 

algumas tipologias defendidas atualmente (Bento 2012: 16-25): 

A tipologia de Myers e Holusha ―parte de uma classificação descritiva dos fenómenos 

de crise mais comuns e dos seus efeitos na gestão organizacional, tendo considerado 

nove tipos de crise: (1) Perceção pública; (2) Mudanças súbitas na tendências do 

mercado; (3) Falha do produto; (4) Sucessão dos administradores ou líderes; (5) 
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Tesouraria; (6) Relações Industriais; (7) Take overs e OPA’S (oferta pública de 

aquisições); (8) Acontecimentos internacionais adversos; (9) Legislação e 

regulamentação governamental).‖ 

Para além disto, formalizaram quatro critérios que, segundo os autores, apuram a 

existência de uma crise e classificaram-nos de 0 a 100. Os critérios são o grau de 

controlo sobre a crise, a dimensão da crise, o tempo para decidir e o número de opções 

de decisão (Cf. Jorge 2010: 52). 

A tipologia de Booth diz-nos que ―a classificação das crises passa pela ideia de que, 

diferentes eventos despoletadores de crise originam diferentes impactos na organização 

e, por consequência, diferentes respostas.‖ Esta ideia é considerada pela maior parte dos 

autores até aqui referidos. Significa que não existe uma regra padrão para a crise logo 

não pode existir uma resposta padrão, estas são tratadas recorrendo a metodolgogias 

específicas que constam nos planos de comunicação mas sempre de formas diferentes, 

conforme o grau, a intensidade e o cariz da crise. 

A tipologia de Pearson e Mitroff ―é uma das tipologias mais difundidas e aceites. 

Nesta, as ―famìlias de crises são reveladas a partir de duas dimensões consideradas 

crìticas: falhas de sistemas e magnitude dos danos organizacionais‖. Esta dupla 

perspetiva mostra que as crises podem ser compreendidas de vários modos. Como 

falhas de sistemas o autor refere-se a falhas técnicas (muitas vezes não controláveis) ou 

do sistema implementado na própria empresa o que significa falha humana. 

Relativamente à magnitude dos danos organizacionais os autores referem-se ao grau da 

crise, se este é severo ou não.  

A tipologia de Coombs ―centra-se numa teoria mais vasta e abrangente designada por 

Teoria Situacional de Comunicação de Crise. Coombs considera que: ―os eventos de 

crise são fenómenos sujeitos a interpretação por parte da organização e dos seus 

stakeholders. A comunicação pode ajudar a formar a reputação e as imagens de uma 

organização e, que, por consequência, a resposta à crise deve estar ligada ao tipo de 

situação de crise.‖ Ou seja, na ocorrência de uma crise, é a organização e os 

stakeholders (público) que interpretam, definem e gerem a crise, pois são eles os 

principais intervenientes na mesma.‖ A TSCC de Coombs ―é inspirada na Teoria da 

Atribuição, uma teoria da Psicologia Social que analisa a forma como os indivíduos 

atribuem causas aos eventos e ao comportamento‖ (Gonçalves 2011: 87). Coombs 
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emoldura três tipos de situações da forma como o público entende a crise: vítima, 

acidente e crise previsível (Cf. Gonçalves 2011: 87). Nos dois primeiros casos o lado de 

culpabilidade da empresa é atenuadao, contudo, no caso de ser uma crise previsível, 

é, obviamente, o caso em que os stakeholders realmente acreditam na culpa de uma 

organização em relação ao acontecimento. Por essa razão, é o tipo de crise mais 

difícil de gerir, especialmente se for enquadrada por aquilo que o autor chama de 

factores intensificadores: o histórico de crises e a reputação negativa pré-existente. 

(Gonçalves 2011: 87) 

Esta situação implica que a empresa se esforce ainda mais para demonstrar a 

responsabilidade social perante o seu público, motivo que levou Coombs a estratificar 

um conjunto de métodos quanto à responsabilidade social de uma empresa: 

 

1. Atacar A organização confronta a pessoa ou grupo que alega 

existir uma crise 

 

2. Refutar A organização declara não existir crise. Explica porquê 

 

3. Escusar A organização procura minimizar a sua responsabilidade 

pela crise: nega a intenção de fazer mal e/ou reclama 

não ter controle sobre os eventos que provocaram a crise 

 

4. Justificar A organização procura minimizar os estragos causados 

pela crise 

 

5. Agradar A organização procura a aprovação pública. Faz elogios 

e/ou relembra boas práticas do passado 

 

6. Ação Corretiva A organização procura remediar os danos provocados 

pela crise agindo de forma a prevenir outra crise. 

 

7. Pedido de desculpa A organização aceita inteiramente a sua 

responsabilidade na crise e pede desculpa publicamente 

Tabela 1 - Teoria Situacional de Comunicação de Cris 

Fonte: Coombs cit in Gonçalves 2011: 88 

Defensiva 

Acomodativa 

Responsabilização 

fraca 

Responsabilização 

 forte 
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Através da tabela anterior dá para perceber que Coombs sugere que quando a 

responsabilidade é fraca ou externa à empresa a postura torna-se defensiva. Quando a 

responsabilidade é forte e com origem interna a postura da empresa é acomodativa. 

Na tipologia de Barton e Fearn-Bank ―os autores estabelecem uma tipologia de crise 

em função de cenários hipotéticos que podem desencadear crises organizacionais. Os 

cenários identificados por Barton (1993) são mais generalistas, e passam por acidentes 

ambientais e, dentro destes, incêndios, furacões, inundações, etc. Fearn-Banks (1996) 

apresentam cenários mais específicos.‖ Tais como ―discriminação pela idade, boicote, 

suborno, contaminação, tráfico de drogas, desfalque, incêndios, legislação negativa para 

interesses da empresa, protestos, roubo, greve, acidente de transporte‖, entre outros.  

Na tipologia de Bakker ―o autor estabelece uma tipologia em função das causas da 

crise que pode atingir a organização. Esta crise poderá ocorrer em quatro campos 

genéricos: produto ou serviço; falha ou interrupção de um processo; falha motivada por 

colaboradores e temas vinculados especificamente a uma organização ou indústria.‖ 

A tipologia de Lerbinger ―apresenta sete tipos distintos de crise: Crises naturais: 

fenómenos da natureza, onde não existe culpa humana (furacões, terramotos, 

inundações, entre outros); Crises tecnológicas: as causadas pelo homem e que resultam 

da manipulação dos recursos presentes no seu ambiente (implantes de silicone: caso os 

implantes causem danos na saúde, a organização é culpada e pode ocorrer uma crise); 

Crises de confronto; Crises de malevolência: quando grupos, indivíduos e/ou empresas 

concorrentes utilizam atividades ilícitas para causar danos na imagem de uma empresa 

(terrorismo, boatos, falsificação, sabotagem, etc.); Crises de distorção de valores 

administrativos: ocorrem quando a empresa se preocupa com o interesse de apenas um 

dos seus públicos, em detrimento dos restantes; Crises de deceção: verifica-se quando 

há diferença entre o produto/serviço que é anunciado e o que é na realidade; e Crises de 

má administração.‖ 

Na tipologia de Piñuel ―Piñuel (1997) classifica a crise em função da origem, focando-

se sobretudo nas relações sociais, relações humanas e relações comunicacionais.‖ O 

autor, juntamente com M. Westphalen agrupou também as categorias de uma crise 

segundo a natureza dos acontecimentos que a suscitam e segundo a duração do seu 

desenvolvimento, tendo-as dividido em (Cf. Cruz Sandoval 2004: 177):  
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1. Objetivas e Subjetivas: objetivas são atentados, guerras, greves, demissões, etc. 

Subjetivas dizem respeito a respeito a rumores, declarações polémicas, etc. 

2. Técnicas e Políticas: podem derivar de um risco de caráter tecnico ou derivado 

de uma opinião 

3. Exógenas e Endogenas: ou seja, internas e externas.  

Na tipologia de Burnett a autor ―criou uma matriz de classificação de crises com 

relevância para a comunicação. O autor pensa a crise como um fenómeno que afeta a 

organização no todo e que produz disfunções, nomeadamente no processo de gestão 

estratégica da mesma.‖ A linha de pensamento de Burnett sugere que uma crise, sendo 

um todo, acaba por ter um certo poder na gestão da organização, condicionando-a.  

A tipologia de Caldini ―foca-se em três estágios. O primeiro estágio ocorre quando 

existe o boato; o segundo quando ocorre o exagero do boato; e o terceiro quando a 

opinião pública interpreta o boato ocorrido.‖ 

A tipologia de Ferrer ―agrupa os tipos de crise segundo as possibilidades de 

antecipação (previsíveis ou imprevísiveis), as consequências (crise leve ou aguda) e a 

forma de evolução (crise nascente, súbita ou sustentada).‖ 

Os tipos de crise dividem várias opiniões e propiciam várias pesquisas que nos 

permitem perceber factos distintos acerca das crises organizacionais. Segundo o ICM,  

as crises mais sinalizadas, em termos estatísticos, que mais ocorreram nos de 1990, 

2002, 2005 e 2009 foram: (1) Catástrofes no negócio;  (2) Estragos ambientais; (3) 

Ativismo dos consumidores; (4) Discriminação; (5) Estragos financeiros; (6) Problemas 

laborais; (7) Assédio sexual; (8) Crimes de colarinho branco; (9) Acidentes que causam 

vítimas humanas;  (10) Litígios com grupos de trabalhadores; (11) 

Defeito/cancelamento de produtos;  (12) Demissão dos executivos; (13) Ofertas 

públicas de aquisição hostis; (14) Má gestão; (15) Boatos, Rumores; (16) Violência no 

local de trabalho. (Cf. Bento 2012: 25) 

Relativamente ao ano transato, segundo dados do ICM, as crises depoletadas pela má 

administração passaram para o topo da lista. Podemos conferir quais as crise com maior 

e menor impacto, a nível mundial, nas organizações durante o ano de 2014 através do 

seguinte gráfico: 
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33,47% 

13,86% 

6,52% 

6,39% 

5,96% 

5,35% 

5,15% 

4,32% 

4,11% 

3,96% 
3,78% 

3,67% 

3,50% 

Categorias de crise 2014 
Má administração - 33,47 %

Crimes de colarinho branco - 13,86%

Delatores - 6,52%

Acidentes com vítimas humanas -
6,39%

Danos ambientais - 5,96%

Demissão executiva - 5,35%

Outros - 5,15

Atvismo do Consumidor - 4,32

Discriminação - 4,11%

Crime cibernético - 3,96%

Defeitos/cancelamento de produtos
- 3,78%

Aquisição hostil - 3,67%

Disputas laborais - 3,50%

 

Outros: ações judiciais coletivas (2,89%), danos financeiros (0.76%), catástrofes (0,71%), violência no trabalho (0.48%), assédio 

sexual (0.31%)   

Para além das terorias que podemos encontrar descritas anteriomente, é fundamental 

acrescentar outra igualmente importante para o panorama de crises nas organizações.  

A teoria da Reparação da Imagem (TRI) de William Benoit. O autor considera que 

as organizações, assim como os indivíduos, quando sujeitos a uma situação de culpa ou 

quando são vistas como responsáveis de algo negativo que ameace a sua reputação ou 

imagem pública acionam imediatamente estratégias dicursivas de auto-defesa (Cf. 

Gonçalves 2011: 88). Benoit distingue cinco formas discursivas às quais as 

organizações recorrem em momentos de crise (Cf. Gonçalves 2011: 88): 

Negação – esta forma acarreta dois tipos: a negação simples e a transferência de 

culpa, onde ―no primeiro caso, o orador nega a existência de um problema, no segundo, 

transfere a culpa para outrem.‖ (Gonçalves 2011: 88) Para além destes dois tipos de 

resposta, existe uma outra categoria, proposta por Benoit em cooperação com Brinson, 

apelidada por ambos de separation. Esta ocorre ―quando a organização coloca a 

Gráfico 1 - Categorias de crises ocorridas no ano de 2014 

Fonte: Institute for Crisis Management (2015) 
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responsabilidade num ou mais dos seus membros, alegando que agiram sem autorização 

oficial‖ (Gonçalves 2011:88). Mas para que esta última seja eficaz é necessário que a 

empresa tenha argumentos e provas sólidas que demonstrem que as suas políticas foram 

desrespeitadas e métodos posteriores para mostrar ao público quais as atitudes tomadas 

para evitar novos problemas (Cf. Gonçalves 2011: 89). 

Carroll (2015) defende que a atitude de transferir a culpa, por vezes, é mais eficaz. 

Deste modo ―o acusado pode transferir a culpa para o verdadeiro culpado. Isto pode ser 

mais eficaz em tempos do que simples negação porque proporciona outro alvo para 

culpar.‖ 
15

 (Carrol 2015: 217) O autor refera ainda que esta estratégia tem como 

objetivo a minimização ou a total eliminação da culpa pelo ato cometido (Cf. Carroll 

2015: 217) 

Fugir à responsabilidade – neste caso, Benoit refere-se a empresas que optem por 

agir mediante quatro cenários: reação a uma provocação, vitimização, acidente e boas 

intenções (Gonçalves 2011: 89). No primeiro caso a organização defende-se ao afirmar 

que está a agir de determinada maneira em resposta a um ato ofensivo ou a uma 

provocação de outrem. Gonçalves (2011) dá um exemplo prático desta situação onde 

refere que ―por exemplo, uma fábrica justifica a sua mudança de país com o aumento de 

impostos.‖  

A autora continua e menciona que o cenário de ―acidente‖ e ―boas intenções‖ 

também é muitas vezes utilizado em momentos de crise, ―para fugir à responsabilidade 

uma empresa pode também alegar que a acção ofensiva foi acidental e por isso mesmo 

não intencional; ou ainda, explicar que por detrás da sua acção estavam boas intenções.‖ 

(Gonçalves 2011: 89) 

Por fim, a vitimização, 

―tem sido alvo de grande atenção. O discurso da vitimização é uma estratégia 

para reduzir a responsabilidade do indivíduo ou organização acusada através do 

argumento de falta de controlo, ou de informação pertinente, em relação a 

determinada situação. Benoit (2006), por exemplo, demonstrou que o antigo 

Presidente dos EUA, George W. Bush, recorreu a este tipo de defesa ao justificar a 

sua decisão de enviar tropas para o Iraque: Bush argumentou que agiu em 

conformidade com a informação secreta que possuía naquela altura.‖ (Gonçalves 

2001: 90) 

                                                           
15

 Texto Original: The accused can shift the blame to the real culprit. This may be more effective at times 

than simple denial because it provides another target to blame 
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Reduzir o grau de ofensa – a empresa acusada de más práticas pode tentar reduzir o 

sentimento negativo do seu público alvo. Esta estratégia apresenta-nos seis 

componentes: apoiar, aqui é essencial realçar aspetos positivos passados, quanto maior 

a reputação e admiração, mais eficaz se torna este método (Cf. Holtzhausen & Roberts 

cit in Gonçalves 2011: 89); minimização, consiste em fazer parecer que o problema não 

é tão grave como parece. A empresa pode optar por dar exemplos mais graves de crises 

do mesmo género ; transcender, refere-se à explicação do ato como tendo sido ―como 

um mal necessário tendo em vista um objectivo muito mais importante‖ (Gonçalves 

2011: 90); atacar é um método eficaz uma vez que aqui o objetivo é virar as atenções 

para quem está a atacar a empresa, questionando a sua credibilidade; e por fim, o ato de 

compensar diz respeito a indeminizações ou outras formas de compensar as vítimas.  

Ação corretiva – a organização garante a correta resolução do problema.  

Hearit (1995) argumenta que ao optar por uma acção correctiva, a organização 

está a aceitar algum tipo de responsabilidade no evento em questão. Por isso mesmo, 

não pode ser usada com uma estratégia de negação. Também Caldiero, Taylor e 

Ungureanu (2009), ao examinarem 17 tipos de crises fraudulentas, descobriram que 

a acção correctiva foi a estratégia mais utilizada e aquela que mais compromete uma 

organização em relação à sua acção no futuro. (Gonçalves 2011: 90) 

Mortificação – este método consiste em admitir a culpar e desculpar-se perante o 

público. Embora seja uma estratégia utilizada,  

muitos autores realçam que nem sempre é utilizada devido às implicações legais e 

financeiras que acarreta para quem assume a responsabilidade do acto. Além disso, 

em determinadas circunstâncias, outras estratégias menos comprometedoras, 

parecem poder gerar o mesmo nível de reacção positiva (Coombs & Holladay, 2008; 

Coombs & Schmidt, 2000). [(Gonçalves 2011: 90)] 

Sheldon e Sallot (cit in Gonçalves 2011: 90) afirmam o oposto, isto é, após estudos 

sobre retórica política concluiram que este método de culpabilização é a melhor 

estratégia para a que haja apoio público e, consequentemente, para melhorar a reputação 

de uma empresa. 

Todas as tipologias apresentadas têm como objetivo analisar a crise e  as suas 

características a três níveis. Ao nível da origem da crise, como e o porquê de ter 

começado, ao nível da dimensão e impacto da crise sobre a empresa e, por fim, ao nível 

da dimensão do tipo de resposta. (Cf. Mendes cit in Jorge 2010: 53)   
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2.2 Crise nas companhias aéreas 

Existem inúmeros tipos de crises que podem ocorrer em qualquer empresa que atue 

no mercado, no entanto, algumas dizem respeito apenas às companhias aéreas, são 

crises que só podem ocorrer (quase) exclusivamente com estas. É necessário, então, 

identificar quais as crises passíveis de acontecer e mapeá-las de forma a surgirem 

soluções antes dos problemas acontecerem (Cf. Dihl & Gorniski 2008: 48). 

Para Rosa (cit in Rodriguez s/d) uma característica comum a todas as crises passa 

pelo facto de nenhuma ter local fixo para acontecer. Com a globalização um acidente 

num determinado local do globo é noticiado em tempo real em todo o mundo e pode 

afetar diversas áreas que não apenas onde ocorreu o sucedido, ―[...] as crises só existem 

porque vivemos num mundo tão interligado que um problema que, em princípio, diria 

respeito apenas a uma empresa ou a uma comunidade distante pode adquirir 

imediatamente uma dimensão muito maior [...]‖ (Rosa cit in Rodriguez s/d). Para 

Mitroff (cit in Rodriguez s/d) ―no passado, as crises limitavam-se ao âmbito da 

comunidade. Hoje, qualquer acidente interfere nas condições ambientais, sociais ou 

econômicas do planeta‖. 

As consequências das crises nas companhias aéreas são o reflexo desta globalização. 

No ano de 2010 o vulcão Eyjafjallajökull na Islândia paralisou o tráfego aéreo em vários 

países do sul da Europa, incluindo em Portugal. Foram cancelados mais de 300 voos por 

causa das nuvens de cinza provocadas por este fenómeno. Seguindo ainda a linha de 

crises naturais e não controláveis pelo Homem, as condições meteorológicas também 

afetam muitas vezes as companhias aéreas que não têm o poder de resolução nestas 

situações. Daí existir uma Rede de Estações Meteorológicas que coleta os dados 

climatológicos do meio atmosférico e presta auxílio à navegação aérea de modo a evitar 

que haja voos menos seguros.  

Outro ―problema‖ que mais reclamações recebe diz respeito aos atrasos ou 

cancelamentos dos voos e, ainda, aos danos ou perdas de bagagens. De modo a perceber 

isto basta recorrer à plataforma da Deco Proteste assim como ao Portal da Queixa onde 

a panóplia de reclamações neste âmbito é regular.  

Desde 2009 até à data, os dados são claros quanto à resolução deste género de 

problemas por parte da companhia em estudo: 



64 

 

 

Gráfico 2 - Dados relativos às reclamações realizadas de 2009 até à data 

Fonte: Portal da Queixa (2015)
16

 

O Portal da Queixa recebeu cerca de 90 reclamações, com uma taxa de resposta de 

17,8%, segundo dados da plataforma. O ano com maior incidência de reclamações diz 

respeito ao ano transato (34) sendo possível que o presente ano de 2015 ultrapasse uma 

vez que já conta com 34 até agora. As reclamações referentes aos últimos 12 meses do 

ano obtiveram, igualmente, no Portal da Queixa, baixos níveis de resposta (apenas 2,6% 

de reclamações respondidas). É percetível, ainda, que aproximadamente 80% das 

reclamações realizadas nos últimos 12 meses são referentes ao cancelamentos de voos, 

atrasos ou adiamentos sem aviso prévio e danos ou perda de bagagens. A Deco Proteste, 

relativamente a este assunto, afirma que no que diz respeito a atrasos estes devem ser 

comunicados e ―ao fim de 2 horas de atraso, a companhia é obrigada a fornecer um 

folheto com os direitos dos passageiros e refeições. Com um atraso de 3 horas os 

consumidores podem pedir o cancelamento da viagem e uma indemnização.‖ Mas 

estatísticas avançadas pela Defesa do Consumidor apontam que ―mais de um terço dos 

inquiridos não recebeu explicações sobre o atraso e apenas 8% obtiveram um folheto 

com os seus direitos: a TAP (2%) foi a pior‖ (Deco Proteste 2014
a
). Um estudo 

realizado pela Deco em seis países
17

 demonstrou que a maior fatia das reclamações diz 

                                                           
16 Dados obtidos a partir da plataforma online do Portal da Queixa 

Portal da Queixa (2015): TAP. Internet. Disponível em http://www.portaldaqueixa.com/entidades/tap-transportes-

aereos-portugueses-sgps-s-a/estatisticas.html#.VlSvpdLhDIU (Consultado em 24/11/2015) 

17 Portugal, Brasil, Espanha, Itália, França e Bélgica (9279 respostas, das quais 1797 de Portugal) 

82,2% 

15,6% 

1,1% 
1,1% 

Reclamações não respondidas

Resolvidas

Obteve resposta

Não resolvidas

http://www.portaldaqueixa.com/entidades/tap-transportes-aereos-portugueses-sgps-s-a/estatisticas.html#.VlSvpdLhDIU
http://www.portaldaqueixa.com/entidades/tap-transportes-aereos-portugueses-sgps-s-a/estatisticas.html#.VlSvpdLhDIU
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respeito aos atrasos (26%), seguindo-se de problemas com bagagens (11%). Os 

cancelamentos dizem apenas respeito a 4%. (Deco Proteste 2014
a
) 

Existem, no entanto, crises de grande escala com impactos consideravelmente 

superiores aos explícitos anteriormente. São acontecimentos não previsíveis, tais como 

acidentes com danos às pessoas, como é exemplo a queda de um avião. São casos de 

difícil gestão que necessitam de uma estratégia cuidada e imediata da parte da 

companhia. No que respeita à história da TAP, é possível perceber que são escassos os 

acidentes com vítimas mortais (ver anexo III, página 230). O maior acidente relacionado 

com a companhia data do ano de 1977 que vitimou 131 pessoas no Aeroporto de Santa 

Catarina na Madeira. A estratégia da TAP passou, primeiramente, por disponibilizar um 

avião aos familiares das vítimas e aos familiares dos 33 passageiros que haviam 

sobrevivido. Sem demora, no dia seguinte ao acidente ―a cauda do avião foi pintada, 

ocultando assim o logótipo da companhia para evitar que o acidente desse origem a má 

imagem da TAP.‖ (Almeida 2014) Pode ler-se na mesma notícia que a companhia 

discordou com a avaliação feita ao acidente e, embora tenha pago indemnizações aos 

lesados e às familias das vítimas, a estratégia usada fez com que a a empresa não saisse 

só a perder. Leia-se no Diário de Notícias: 

O relatório do acidente apontou como causa provável do acidente as condições 

meteorológicas ―muito desfavoráveis‖, com possìvel hidroplanagem e uma 

aproximação demasiado longa, facto de que a TAP discordou. Num relatório interno 

a companhia aérea culpou as ―acumulações de borracha‖ na pista, que não 

permitiam o escoamento das chuvas. Mas muitos apontaram falha humana às 

possíveis causas. (...) A TAP assegurou os tratamentos médicos aos 33 

sobreviventes e pagou indemnizações entre os 125 e 1200 contos (650 a 6000 mil 

euros), mas quem recusou só em 2006 viu o processo em tribunal resolvido. E 

segundo o relatório de contas (1978), a transportadora ganhou 193,4 mil contos (96 

mil euros) com o acidente, entre indemnização da seguradora e o valor do avião. 

(Almeida 2014) 

 Este final indica que em momentos de crise as estratégias da TAP se encontram bem 

delineadas e os planos de comunicação de crise devidamente estruturados para fazer 

face a uma situação destas.  

Atualmente, e tendo em conta que estamos a abordar um âmbito imprevisível e de 

difícil resolução, a TAP dispõe no seu relatório de sustentabilidade de 2014 uma 

salvaguarda que destaca os certificados de qualidade que obtém através das várias 
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auditorias
18

 realizadas à companhia e aos seus aviões e remata assegurando que ―para 

estar envolvido num acidente de avião seria necessário fazer 1 voo por dia durante 

12.055 anos consecutivos‖ (TAP
d
: 31). 

Outro caso no mesmo âmbito envolveu a TAM Airlines, considerada atualmente a 

maior companhia aérea do Brasil.  

Na manhã do dia 31 de outubro de 1996 uma pane elétrica derrubou um avião 

Fokker-100 da TAM segundos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, em 

São Paulo. A aeronave caiu a dois quilômetros de distância da cabeceira da pista, 

atingindo 20 casas. O acidente resultou na morte de 99 pessoas, sendo 90 

passageiros, sete tripulantes e duas pessoas que estavam em terra. (Falco cit in 

Rodriguez s/d) 

Segundo o mesmo autor, a TAM respondeu de imediato ao sucedido sem nunca parar 

de operar, tendo procedido do seguinte modo (Falco cit in Rodriguez s/d): 

1) Disponibilizou todas as linhas telefónicas da empresa, que geralmente recebiam 

reclamações e sugestões, para atender as famílias das vítimas. 

2) Alugou um hotel próximo ao aeroporto para acomodar as famílias das vítimas, 

que receberam também suporte emocional da companhia. 

3) Concedeu uma entrevista coletiva em menos de quatro horas após o acidente. 

4) Apurou rapidamente as causas do acidente: o problema foi detetado uma semana 

depois e o resultado oficial publicado um mês depois do acidente. 

5) A TAM não divulgou a lista com os nomes das vítimas, sem antes informar e 

confortar todos os familiares. 

6) Para conter os boatos, a empresa divulgou boletins oficiais a cada 12 horas, 

mesmo que tivesse que repetir 100% do conteúdo do anterior. 

7) Apesar de toda a assistência oferecida pela TAM às famílias das vítimas, 

algumas ainda lutam na justiça por uma indemnização maior. 

À parte disto, o departamento de comunicação da TAM também fez o seu trabalho 

(Cf. Falco cit in Rodriguez s/d) tendo tirado a empresa da comunicação social, 

suspendendo todas as peças publicitárias em veiculação; participou, no mesmo espaço 

                                                           
18

 2014: Auditoria da IATA à TAP (junho); Auditoria do INAC à TAP para renovação do COA–

Certificado de Operador Aéreo (novembro); Implementação da função Compliance Monitoring 

(novembro); Implementação das normas EASA – Air Operations (novembro)  
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de tempo, no concurso para a escolha da companhia aérea que transportaria o presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, como ação institucional e venceu. O 

resultado desta estratégia foi eficaz e valeu à TAM, em julho de 1997, o prémio 

―Melhores e Maiores‖ da revista Exame referente à habilidade de lidar com uma 

situação de crise (Cf. Falco cit in Rodriguez s/d). 

Acidentes com vítimas representaram 6,39 % das crises na aviação. Em 2014 , o 

número de mortes em todo o mundo da aviação duplicaram em relação ao ano 

anterior, com 761 mortes em 12 acidentes de aviação comercial , de acordo com a 

Aviation Safety Network , uma das várias organizações que controlam estas 

estatísticas . Mais de 700 passageiros de avião e tripulação perderam a vida no 

espaço de apenas 138 dias , incluindo aqueles que pereceram no desaparecimento de 

Malaysia Airlines Flight 370 e na Malaysia Airlines Flight 17 , abatido por 

separatistas sobre a Ucrânia.
19

 (ICM 2015) 

Embora o transporte aéreo seja considerado o meio mais seguro de viajar, estatísticas 

divulgadas pela Internacional Civil Aviation Organization (ICAO) revelam que, na 

última década, o ano de 2005 foi um dos mais fatais para a aviação. O site de estatísticas 

Aviation Safety fala, relativamente a esse ano, de 1074 mortes registadas devido a 

acidentes de avião (ver anexo IV, página 230). 

O último cenário de crise diz respeito às greves. Apesar de ser um tipo de crise 

comum a qualquer instituição, merece ser aprofundada uma vez que é parte do objeto de 

estudo.  Entende-se por greve ―a suspensão coletiva, temporária e pacifica, total ou 

parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Essa paralisação coletiva das 

atividades dos trabalhadores tem como objetivo exercer pressão, visando à defesa ou 

conquista de interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais amplos‖ (Queiroz 

2011). 

Segundo o artigo 530.º da  Lei nº7/2009 do Código do Trabalho de 12 de Fevereiro: 

                                                           

19 Excerto original: ―Casualty accidents accounted for 6.39% of crises. In 2014, the worldwide number of aviation 

deaths doubled over the previous year, with 761 deaths in 12 commercial aviation accidents, according to the 

Aviation Safety Network, one of several organizations that track these statistics. More than 700 airline passengers 

and flight crew lost their lives in the span of just 138 days, including those who perished in the disappearance of 

Malaysia Airlines Flight 370 and on Malaysia Airlines Flight 17, shot down by separatists over Ukraine.‖ 
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1) A greve constitui, nos termos da Constituição, um direito dos trabalhadores; 2) 

Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender através da 

greve; 3) O direito à greve é irrenunciável. (Código do Trabalho 2015) 

Isto significa que nenhum trabalhador deve ser coagido ou discriminado por aderir a 

uma greve. Embora as greves tenham, por norma, aviso prévio, no que toca às greves 

que afetam companhias aéreas o problema não diminui com este aspeto pelo facto de 

muitos dos consumidores marcarem as suas viagens com muito tempo de antecedência, 

muito antes de saberem ou suspeitarem de situações de greve. Quando isto acontece, e 

apesar de serem normalmente garantidos serviços mínimos, o transtorno é inevitável e a 

imagem da organização é afetada. Dados da Deco Proteste demonstram que no total de 

voos cancelados, 15% são devido a greves. Relativamente à última greve realizada pela 

TAP (caso em estudo) a Deco veio dizer publicamente que ―os clientes têm direito a 

devolução no caso dos voos cancelados. O reembolso deve ser feito em dinheiro. Mudar 

a data ou emitir um voucher só são opções se o cliente concordar‖ (Deco Proteste 2015), 

isto porque a companhia tem proposto aos clientes a alteração da viagem ou, como 

segunda hipótese, a emissão de um voucher de modo a utilizar noutra altura, nunca 

dando a possibilidade de reembolso.  

Cenários de greve podem ocorrer por diversos motivos. A greve de um determinado 

setor do mercado pode influenciar diversas empresas a ele associadas. No caso da TAP, 

este fenómeno acontece e é mais frequente do que aquilo que se possa imaginar. Maria 

Isabel Palma, responsável pelo Departamento de Comunicação e Relações Públicas da 

TAP, aborda este tema ao longo das entrevistas realizadas durante o presente estudo 

como será apresentado mais à frente.  

No portal das queixas é possível perceber que o período de greve sujeito a estudo (1 

de maio a 10 de maio de 2015) não mereceu muitas reclamações, tendo sido registadas 

apenas duas no referido portal online.  

Para além das situações de crise explícitas, existem outras passíveis de acontecer em 

empresas de companhias aéreas, como enumera Minadeo (2013: 4): crises devido a 

problemas com Autoridades Reguladoras; impacto da crise das companhias aéreas em 

empresas de manutenção/turismo; crises de companhias aéreas em função de problemas 

de Governanção Corporativa; Crises de companhias aéreas internacionais; Crises de 

companhias aéreas nacionais.  

Após a disseminação de uma situação de crise, os passos a seguir baseiam-se na 

difusão da confirmação do acidente ou evento durante a hora seguinte ao acontecido, 
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recorrer ao ―dark site‖
20

 ativando-o e difundindo todas as informações pertinentes,  

estabelecer um horário concreto para a difusão de mais informações relativas ao 

assunto, proceder a conferências de imprensa no prazo máximo de três horas após o 

ocorrido, especificar horários para a realização de briefings à comunicação social, estes 

devem ser regulares e, ter especial atenção aos média e decidir se as campanhas 

publicitárias da empresa que estão em curso devem ou não ser suspensas. Os conteúdos 

devem ser sempre realizados em português e inglês (Cf. Soares 2013). 

2.3 O papel dos meios de comunicação social em cenários de crise 

2.3.1 Os media e a crise 

Luhmann (2000) afirma que ―o que sabemos sobre a sociedade e ainda o que 

sabemos sobre o mundo, sabemo-lo através dos meios de comunicação de massas‖
21

 

(Luhmann 2000: 1).  

Silva caracteriza os meios de comunicação social como: 

os meios que permitem a difusão de uma mesma mensagem a uma audiência vasta e 

heterogénea. Comunicação Social surgiu em contraponto à ideia de comunicação de 

massas que significa o mesmo, mas não tendo a carga da existência de uma massa 

amorfa e passiva que tudo aceitava passivamente como chegou a ser proclamado 

pelas primeiras teorias dos fenómenos comunicacionais (...). (Silva 2006: 1) 

A comunicação social é encarada por Martins (2006) como uma forma de fomentar 

opiniões, embora o autor defenda que se o público tiver uma opinião contrária vai 

recorrer ao método de perceção seletiva ligada à interpretação que o próprio pretende, 

percebendo a mensagem em função do seu pensamento (Cf. Martins 2006: 3). 

Vivemos, como pressupõe Silva (2005) , no tempo da «mediocracia». Mas o autor 

diz que esta afirmação não significa o consentimento pleno de todos: 

Afirmar isto não significa, no entanto, que todos estejam de acordo quanto à 

verdadeira dimensão desse poder. Para uns, trata-se do meio decisivo na construção 

do homem e do mundo cultural do nosso tempo, uma espécie de instrumento 

definitivo ou mesmo totalitário, para o qual não haverá concorrência nem defesa (...) 

                                                           
20 ―Um dark site é o pré-desenvolvimento de um site na Web, que tem como função a publicação de vários tipos de 

informação durante a crise. Serve para manter uma imagem positiva da organização e é para uso exclusivo da 

organização, assim como para todos os elementos da EGC.‖ (Lee cit in Bento 2012: 61) 

21 Texto Original: Whatever we know about our society, or indeed the world in which we live in, we know through 

the mass media 
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Para outros, no entanto, os «Media» não passam nem passarão de um instrumento ao 

lado de outros instrumentos na evolução cultural do homem e do mundo, no sentido 

positivo ou negativo. De qualquer modo, a Comunicação tornou-se, no último meio 

século, numa questão central. (Silva 2005: 63) 

Em suma podemos, então, considerar os meios de comunicação social como órgãos 

que transmitem informações relativas a diversos temas da atualidade, através de vários  

meios sociais fazendo assim a conexão entre eles mesmos e o público, sempre com o 

objetivo de informar e de promover o debate público.  

Niklas Luhmann afirma em modo reflexivo que ―no final sabe-se que nada se sabe; 

apenas se sabe, pelo menos, que há opiniões distintas sobre o assunto‖ (Luhmann 2000: 

101). 

Durante uma crise que se torna pública ou uma situação menos favorável para uma 

empresa a relação que a mesma tem com a comunicação social pode ser uma ajuda 

fundamental para manter a boa imagem perante o público interno e externo da 

organização (Cf. LPM 2015). O site especialista em comunicação e imagem LPM 

começa por afirmar que ―qualquer falha nessa comunicação pode agravar a crise ou 

gerar novas crises, danificando a reputação. A rapidez da resposta, a experiência e o 

número de recursos humanos disponíveis é essencial para acorrer - mediaticamente - a 

este tipo de ocorrências‖ (LPM 2015). 

Segundo dados do ICM no ano transato foram contabilizadas mais de 223.000 

notícias sobre crise em cerca de 10.000 agências noticiosas. (ICM 2015)  

De acordo com Dihl e Gorniski (2008: 41) é necessário ―manter sempre um 

relacionamento cordial com a imprensa (...) porque quando o período crítico estourar 

essas boas relações é que farão com que a empresa se reerga e não deixe de existir.‖ 

Para Pinho (2003) estas relações tornam-se fundamentais para que num momento de 

impacto negativo a cobertura feita pela comunicação social seja positiva ou pelo menos 

justa para a organização (Cf. Pinho cit in Dihl & Gorniski 2008: 41). Os mesmo autores 

vão mais longe e afirmam que uma situação crítica vivida por uma empresa transforma-

se numa crise quando mediatizada e exposta nos media (Cf. Dihl & Gorniski 2008: 42). 

Rodriguez (s/d) corrobora a ideia, ―qualquer coisa negativa que escape ao controle da 

empresa e ganhe visibilidade pode-se tornar uma crise.‖  

Rieffel (2003: 37) assume que a questão da influência dos media na opinião pública, 

seja num contexto de crise ou não, é ―extremamente delicada‖. Coloca algumas 

problemáticas neste campo, questionando a maneira como esta «teia» se desenvolve: 
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Como podem os media influenciar a opinião pública? Serão eles simples 

amplificadores do fenómeno, uma caixa de ressonância? Ou conseguem eles criar, 

com todas as peças, um consenso em torno de um problema e, consequentemente, 

manipular de uma certa forma os indivíduos e instaurar um conformismo de 

pensamento? O diagnóstico é, sem dúvida, trabalhoso (...) (Rieffel 2003: 37) 

Para esclarecer o assunto, Rieffel elucida primeiramente o que considera ser a 

―opinião pública‖ associada aos media. O autor afirma que ―geralmente os resultados 

que surgem na imprensa não são mais do que uma criação artificial, «um artefacto» 

resultante de um simples agrupamento estatístico de opiniões individuais (...) Por outras 

palavras, haveria uma espécie de coligação entre inquiridos e jornalistas para impor uma 

certa representação do estado da opinião pública‖ (Rieffel 2003: 35). Recorre a Pierre 

Bourdieu que afirma que a função da opinião pública criada pela imprensa consiste em 

―impor a ilusão de que existe uma opinião pública enquanto mero somatório de opiniões 

individuais‖ (Bourdieu cit in Rieffel 2003: 35).  

Rieffel (2003: 37) defende, então, que ―a imprensa escrita foi um dos factores que 

favoreceram o surgimento e o desenvolvimento da opinião pública‖. O autor evoca o 

psicossociólogo Gabriel Tarde para refutar esta ideia. Gabriel Tarde foi ―um dos 

primeiros a sublinhar a influência da difusão em grande escala dos jornais sobre as 

conversas e as ideias que circulam no seio das nossas sociedades (...)‖ (Rieffel 2003: 

37). O psicossociólogo admite que foi aquando da Revolução Francesa e devido ao 

florescimento dos jornais nesta época que surgiu a ideia de público e de opinião, ―é a 

partir do momento em que os leitores de uma mesma folha se deixam agarrar pela ideia 

ou pela paixão que a suscita que constituem, verdadeiramente, um público‖ (Tarde cit in 

Rieffel 2003: 38). Esta globalização mediática produz efeitos no que respeita à 

―aceleração da circulação das opiniões, um trabalho de fusão das opiniões pessoais e 

locais numa opinião colectiva e nacional‖ (Rieffel 2003: 38). Os meios de comunicação 

social desempenham, de certo modo, ―o papel de um «cimento social» que reúne as 

populações até então dispersas, fragmentadas (...)‖ (Rieffel 2003: 38). 

Solas (2004: 29) parte do princípio de que é possível considerar-se opinião pública 

toda a ―opinião privada dos cidadãos uma vez homogeneizada‖. 

Estas noções de opinião pública fazem ainda mais sentido quando se tratam de 

situações delicadas expostas pelos media, como são os casos de crises organizacionais. 

Um facto comum a todas as crises é o modo como elas ―repercutem rapidamente na 

mídia, por conta do sensacionalismo que podem representar para os veículos de 
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comunicação e do espetáculo que se podem transformar para a sociedade (...) as crises 

alimentam a pauta diária da mídia‖ (Rodriguez s/d). Forni (2012) sugere que ―a nova 

mídia sofisticou o escrutínio público (...) cada vez mais a mídia se torna na arena 

decisiva.‖ 

Quando se trata de uma situação de crise para uma empresa, Beirão et al. refere as 

duas fases pelo qual um acontecimento pode passar. Trata-se da fase mediática, que 

impulsiona e dá importância ao assunto e a fase de desinteresse por parte da 

comunicação social, o que se reflete, consequentemente, na falta de interesse do 

público. 

Beirão et al. defende que,  

Normalmente, uma crise só é crise a partir do momento em que se apresenta 

como uma realidade mediática. A fase mediática é aquela em que a crise enfrenta 

um juízo público: ou seja, quando a comunicação social realça ou comenta o facto 

de forma que a opinião pública decide quem são os culpados da situação. (...) Esta 

chegará a outro momento e, possivelmente, virá marcado por um período que já não 

será o do juízo do público. É muitas vezes a fase em que os órgãos de comunicação 

social de desinteressam. (Beirão et al. 2008: 76) 

O autor considera que a partir do momento em que os media deixam de ter interesse 

no assunto é quando, paralelamente, o juizo público deixa de ser feito.  

Orduña debate também acerca deste caso, reforçando a mesma ideia:  

Um aspecto fulcral para o agravamento de qualquer situação de crise vivenciada 

por uma organização passa pela sua disseminação e amplificação. A questão da 

propagação da informação através dos meios de comunicação social e mais 

recentemente dos chamados novos media é fulcral para o desencadeamento de uma 

crise e para o seu desenvolvimento. Os novos media transmitem a informação a uma 

velocidade desmedida, muitas vezes em tempo real, chegando aos vários, actuais e 

potenciais, públicos da organização com grande rapidez. Portanto uma crise só é 

crise a partir do momento que se apresenta como realidade mediática. A evolução da 

crise move-se tal como um «peixe dentro de água» nos meios de comunicação 

social. (Orduña 2002: 6) 

Esta evolução da crise citada por Orduña é, muitas vezes, dirigida pelos meios de 

comunicação social, não deixando por isso muito espaço de manobra para a própria 

organização que enfrenta a crise. Um dos problemas associados às crises diz respeito à 

propagação de rumores e a sua, consequente, mediatização (Cf. Rieffel 2003: 73). ―O 
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mais velho meio de comunicação do mundo‖ segundo Jean-Noël Kapferer, é visto como 

um ―tradicional arsenal de técnicas de desinformação‖ principalmente em tempos de 

guerra ou crise (Cf. Rieffel 2003: 73). Caldini (cit in Rodriguez s/d) afirma que um 

simples boato pode transformar-se numa crise mediática não controlável onde o fator 

incontrolável é a comunicação social e o modo como esta direciona a notícia:  

No primeiro estágio da crise, acontece a simplificação do boato. Uma grande 

história resumida. No segundo estágio ocorre o exagero. Os detalhes mais agudos 

são aumentados e a história ganha dramaticidade. No terceiro estágio, a opinião 

pública interpreta o boato de acordo com a sua visão de mundo, com os seus valores. 

Nesse momento, se não se gerenciou a crise, os efeitos podem ser devastadores. 

Se até então era difícil dominar uma crise, o avanço das novas tecnologias e o acesso 

massivo e constante a toda a informação ao mesmo tempo, em qualquer lugar, 

representa mais um problema para as organizações.  

Isto tem vantagens e incovenientes na hora de gestionar uma crise. Os maiores 

incovenientes estão na capacidade de multiplicação de um facto simples, até 

transformá-lo num acontecimento de notoriedade inusitada. Além do mais, existem 

muitos problemas que são produto dos rumores que circulam pela Internet, através 

de foruns, listas de discussão, etc. Entre as vantagens, podemos destacar a 

capacidade de manter uma gestão telemática da crise (...) nos quais se atualiza o 

transcurso dos acontecimentos, se coloca à disposição dos dirigentes os documentos 

que posteriormente se publicarão, assim como a capacidade de distribuir informação 

de forma imediata. Cada vez mais jornalistas de todo o mundo estão buscando 

informação diretamente das páginas web das empresas. (Orduña 2002: 6) 

Dados do ICM confirmam que a influência da comunicação social nas crises 

empresariais continua a expandir-se muitas vezes devido a questões que são conhecidas 

em primeiro lugar nas redes sociais como o Twitter, Facebook e outras plataformas. As 

administrações estão cada vez mais preocupadas em tentar conciliar a exigência dos 

críticos online com as necessidades de informação dos meios de comunicação 

tradicionais (ICM 2015). 

Existem, no entanto, autores mais radicais que olham para o cenário mediático como 

um modo destrutivo para as empresas, afirmando que ―geralmente, o poder de 

destruição da mídia é muito maior que o de construção‖ (Mafei cit in Dihl e Gorniski 

2008: 43). A autora continua e sustenta que ―ao expor publicamente pessoas, empresas, 
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ou instituições de forma indevida, a mídia pode provocar a destruição de reputações, 

algumas vezes de maneira irreversìvel.‖  

Para Azevedo (1998) a gravidade de uma crise avalia-se através de fatores como a 

responsabilidade social da empresa (ou a falta dela) e com a penetração das notícias no 

público alvo, ou seja, com a forma como as notícias são dadas e, consequentemente, 

como são aceites e digeridas pelo público alvo da organização em crise. Este fator 

depende da empresa mas essencialmente dos meios de comunicação social. 

―Quando uma situação de crise acontece a população acredita mesmo que a verdade 

sobre uma pessoa ou empresa é aquela que está a ser divulgada pelos média, não espera 

a apuração dos factos, ou quando apurados já criou uma opinião sobre o assunto‖ (Dihl 

e Gorniski 2008: 42), isto leva a que a organização tente controlar ao máximo a sua 

visibilidade mediática e, em todo o caso, ter uma salvaguarda no seu plano de 

comunicação de crise que contemple este tipo de problemas.  

Segundo Azevedo (1998) ―a visibilidade mediática de uma crise tem uma evolução 

com três fases.‖ O autor refere que  é na fase preliminar que há a indicação de que a 

empresa vai atravessar uma crise, ―os mecanismos de prevenção e diagnóstico assumem 

um papel decisivo no evoluir da crise‖, este mecanismo de prevenção referido é 

precisamente o plano de comunicação de crise, plano este que tornará esta fase menos 

alarmante. Azevedo (1998) intitula a segunda fase como aguda. Nesta etapa ―serão a 

imagem e reputação da empresa ou os órgãos de comunicação, os factores mais 

influentes‖. Isto significa que se uma empresa domina o mercado e apresenta uma 

imagem estável associada a uma boa reputação torna-se mais fácil controlar a crise e 

passar uma mensagem de segurança, caso contrário, se a imagem e a reputação da 

organização não estiver favorecida no mercado uma crise não controlada pode significar 

o fim da empresa. Azevedo (1998) finaliza referindo que ―o tempo de resposta da 

empresa e a sua estratégia irão definir a duração da fase crónica e de cicatrização‖ 

(Robert e Verpeaux cit in Azevedo 1998). Para o sucesso pós crise é necessário que esta 

estratégia referida pelo autor tenha sido delineada antecipadamente e seja eficaz o 

suficiente para resolver o problema em questão. Nenhuma adversidade deve ser posta de 

parte aquando da realização de um plano de comunicação de crise, as hipóteses têm de 

estar todas ―em cima da mesa‖, até as mais improváveis.   

As crises de produto ou serviços que são mediatizadas são exemplos onde uma não 

conformidade grave no produto é de imediato ampliada pela comunicação social o que 

potencia o aparecimento de mais quiexas relacionadas com a empresa (Cf. Azevedo 
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1998). Vejamos, sumariamente, o caso das seringas encontradas na Diet Pepsi em 1993. 

Nesse ano um casal denunciou a existência de uma seringa dentro de uma lata de Pepsi, 

após uma semana já eram inúmeras as queixas semelhantes. A comunicação social 

ampliou a informação através de todos os meios e a empresa teve de reagir. Em 

entrevista, Birch (1993) elogiou a forma como esta crise foi gerenciada: 

A primeira atitude da empresa foi liderar as investigações junto com a Food and 

Drug Association (FDA), órgão encarregado de supervisionar a qualidade dos 

remédios e alimentos. A partir dessa investigação, foram detectadas falhas nessas 

histórias dos consumidores. Entre as descobertas, destacaram o fato de a lata, na 

linha de montagem, ficar aberta por apenas 9 décimos de segundo, além do 

aparecimento de fitas, feitas por sistemas de segurança de supermercados, onde 

consumidores tentavam adulterar as latas dentro do próprio estabelecimento. Essas 

informações foram passadas para a imprensa e o próprio presidente da organização 

foi à televisão para apresentar o resultado das investigações para o público, além de 

mostrar um filme da linha de montagem das latas para que a população pudesse ver 

o processo. Além disso, cerca de 600 páginas de publicidade foram publicadas, num 

esforço para os trabalhos de relações públicas. 

Embora não tenha sido o caso da Diet Pepsi, casos mediatizados quando mal 

gerenciados provocam a redução dramática do consumo do produto em questão com 

repercussões em todo o setor onde este opera (Cf. Azevedo 1998).  

Caldini (cit in Rodriguez s/d) aponta algumas posturas a ter em conta pelos porta-

vozes das empresas durante uma situação desfavorável à organização. A primeira 

―regra‖ que Caldini salienta sugere que nunca, em momento algum, se deve 

negligenciar o público, principalmente a imprensa. O autor continua e assegura que 

―respeitados e bem informados, eles podem ser os seus aliados.‖ Para além disto, e 

sempre focando o ponto principal na imprensa, Caldini diz que é essencial que o porta-

voz esteja seguro de que está a ser compreendido ao falar com a comunicação social, a 

imprensa deve ser bem abastecida de informações, ―o porta-voz- deve, na medida do 

possível e dependendo do tamanho da crise, atender às solicitações de entrevistas dos 

veículos. Os profissionais do departamento de comunicação devem atualizar os boletins 

e divulgá-lo diariamente‖ (Rodriguez s/d). 

A comunicação social quando dá a notícia de uma crise exige que a empresa 

esclareça determinados pontos no gerenciamento da mesma. Estas respostas rápidas já 

devem estar preparadas previamente e devem ser reveladas com clareza e consistência 

sem nunca dar abertura a outras interpretações. Segundo Vitorino (s/d) os media, na 
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tentativa de criar uma pressão mediática crescente, querem saber ―o que aconteceu, 

quem está envolvido, como aconteceu, de quem é a responsabilidade, quando tiveram 

conhecimento da situação, o que estão a fazer, como vão resolver, como vão evitar que 

se repita e quais os custos envolvidos.‖ Um bom plano de comunicação de crise deve, 

por isso, contemplar todas estas respostas.  

―Nenhuma crise é igual à anterior, porque em situações de crise não há uma segunda 

oportunidade para causar boa impressão e porque de crise para crise os únicos actores 

que se comportam sempre da mesma maneira são os media‖ (Beirão et al. 2008: 78). Os 

media favorecem a opinião de ideias e de opiniões, daí serem considerados o quarto 

poder, exercendo tanto poder de influência como o legislativo, executivo e judicial. 

As empresas nos dias que correm estão conscientes de que a comunicação social 

apresenta beneficios e inconvenientes na vida de uma organização. Estas estão cada vez 

mais vulneráveis e cada vez se confrontam mais com riscos e ameaças por parte deste 

poder, é necessário geri-lo da melhor forma. 

Rieffel (2003) aprofunda esta questão: 

Os media alteraram as modalidades de expressão da opinião pública. (...) no 

passado, as manifestações tinham por objectivo principal fazer-se ouvir nas ruas e 

eram organizadas por militantes políticos ou sindicatos quase profissionais, sob um 

apertado controlo policial. A impresa dava, eventualmente, a notícia no dia seguinte 

e a televisão dedicava-lhe um espaço mais ou menos reduzido. Desde há uns vinte 

anos, elas têm vindo a assumir contornos muito distintos. São organizadas por 

organismos ocasionais («coordenadores»), são cada vez menos previsíveis no que 

diz respeito ao seu comportamento e têm por objectivo fazer-se ouvir, 

principalmente nos media. As manifestações (...) visam, de facto, atrair a atenção 

dos jornalistas, seja por que meio for (...). Tornaram-se, assim, como mostrou 

Patrick Champagne, «manifestações mediáticas» que obedecem a uma estratégia de 

investimento nas televisões: o ideal é intervir em directo no jornal das 20 horas de 

modo a fazer pressão sobre os poderes públicos e influenciar as negociações. Os 

jornalistas, fazendo eco destas formas de mobilização, podem transformar um 

problema local ou secundário num problema nacional e prioritário. Esta é a prova de 

que eles participam na construção do acontecimento.‖ (Rieffel 2003: 39-40) 

Mais do que participar na construção do acontecimento, os media têm um tipo de 

influência que vai além do esperado, alguns autores concluíram por meio de 

experiências que a comunicação social é quem decide o que está, ou não, na ordem do 

dia.  
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Os media tanto podem impor os temas na ordem do dia e fomentar o 

conformismo, como podem alargar o debate e favorecer a multiplicidade de 

opiniões. (...) A tese segundo o qual os media definem as questões da actualidade 

remete para a teoria do agendamento (agenda-settings) (...). Esta pressupõe que a 

imprensa, a rádio e a televisão exercem um efeito poderoso e directo sobre os 

cidadãos e que estes últimos gozam de pouca autonomia no seu comportamento. 

(Rieffel 2003: 41) 

A teoria do agendamento, inicialmente pensada por Walter Lippman e formulada 

mais tarde por Maxwell E. McCombs e Donald Shaw em 1972, refere-se ao poder que a 

comunicação social exerce sobre a opinião pública (Cf. Brum 2003). Numa aceção 

simples da teoria esta pode definir-se como sendo ―um tipo de efeito social da mídia. É 

a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência das suas 

notícias, vem determinar os temas sobre os quais o público falará e discutirá‖ (Filho cit 

in Brum 2003). McCombs e Shaw quando apresentaram a teoria do agendamento 

concluiram que os media ―têm a capacidade de projeção dos acontecimentos na opinião 

pública, estabelecendo um pseudo-ambiente fabricado e montado pelos meios de 

comunicação‖ (Brum 2003). A hipótese do agenda-setting defende que: 

em consequência da acção dos jornais, da televisão e dos outros meios de 

informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 

negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência 

para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media 

incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir 

àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflecte de perto a ênfase 

atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas. (Shaw 

cit in Wolf 2003). 

Shaw (1979 cit in Wolf 2003) afirma ainda que: 

a hipótese do agenda-setting não defende que os mass media pretendam persuadir 

[...]. Os mass media, descrevendo e precisando a realidade exterior, apresentam ao 

público uma lista daquilo sobre que é necessário ter uma opinião e discutir. O 

pressuposto fundamental do agenda-setting é que a compreensão que as pessoas têm 

de grande parte da realidade social lhes é fornecida, por empréstimo, pelos mass 

media. 

Cohen reforça a ideia de Shaw e constata que os media podem, em muitas 

circunstâncias, não dizer ao público como pensar mas, contudo, apresentam uma 

capacidade espantosa de colocar na mente dos leitores os temas sobre os quais devem 
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refletir (Cf. Cohen cit in Wolf 2003). Isto significa que os temas que estão na ordem do 

dia são fornecidos à sociedade pela comunicação social, isto acontece sem que muitas 

vezes o público tenha essa perceção. Grossi (1983) defende que os indivíduos das 

sociedades industriais de capitalismo desenvolvido vivem em função da mediação 

simbólica dos media ou através dessa mediação (Grossi cit in Wolf 2003). Este 

pensamento do autor remete-nos para a crescente dependência e para a necessidade que 

a sociedade tem no que respeita à comunicação social. O papel central que estes têm na 

vida de cada pessoa resultou na formulação de duas hipóteses na teoria do agendamento. 

São duas consequências com impacto direto, embora não imediato, sobre os 

dentinatários das notícias. Estas hipóteses dizem-nos que são os média que definem ―a 

«ordem do dia» dos temas, os assuntos e problemas presentes na agenda dos mass 

media‖ e, determinam ―a hierarquia de importância e de prioridade segundo a qual esses 

elementos estão dispostos na «ordem do dia‖. (Wolf 2003)  

O poder da imprensa é primordial; ela estabelece a ordem do dia da discussão 

pública [...] nenhum ato importante do Congresso Americano, nenhuma ação no 

estrangeiro, nenhum ato de diplomacia, nenhuma reforma social pode ser bem 

sucedida, nos Estados Unidos, se a imprensa não preparar a opinião pública. E, 

quando a imprensa escolhe um assunto para inseri-lo na ordem do dia, é ela que 

provoca a passagem aos atos... (White cit in Daltoé 2011: 142) 

Um indivíduo hierarquiza, assim, os acontecimentos e os temas da ordem do dia à 

semelhança do que é feito pelos media. A teoria do agendamento refere-se, assim, a 

todo o tipo de notícias, incluíndo cenários de crise. Como referido anteriormente, uma 

crise passa a ser crise quando a comunicação social assim a define, ―os meios de 

comunicação social forçam a atenção para determinados problemas (...). Eles 

apresentam constantemente objetos que sugerem o que os indivíduos devem pensar , 

saber , sentir.
22

‖ (Lang & Lang cit in McCombs & Shaw 1972: 177).  

Para além de McCombs e Shaw, existem outras abordagens de autores que revalidam 

esta teoria, embora com perspetivas ligeiramente distintas: 

Uma tal abordagem encontra-se igualmente, embora de forma diferente, em 

Pierre Bordieu e Patrick Champagne e na sua respectiva teoria sobre o efeito de 

fechamento simbólico, segundo a qual os media se tornaram, pela forma como 

                                                           
22

 Texto Original: The mass media force attention to certain issues (…). They are constantly presenting 

objects suggesting what individuals in the mass should think about, know about, have feelings about. 
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impõem uma certa visão dos acontecimentos, no tribunal da opinião: a actualidade 

circunscreve-se aos assuntos abordados pelos jornalistas, verdadeiros profissionais 

da opinião pública, uma vez que eles delimitam o que merece, ou não, ser tornado 

público. Levando o raciocínio ao limite, diremos que os media criam a opinião 

pública e impedem o jogo do debate democrático.  (Rieffel 2003: 41) 

Para além destas hipóteses, a socióloga alemã Élisabeth Noëlle-Neumann na sua obra 

La spiral du silence, une théorie de lópinion publique fala-nos ainda da teoria da espiral 

do silêncio que reflete sobre o medo de isolamento que caracteriza o indivíduo em toda 

a sociedade humana (Cf. Rieffel 2003: 41-42). A autora considera que a opinião pública 

é ―aquela opinião que pode ser expressa em público sem risco de sanções e na qual pode 

apoiar-se a acção desenvolvida em público.‖ (Noëlle-Neumann cit in Rieffel 2003: 42). 

Para Noëlle-Neumann os media são os verdadeiros criadores de opinião pública e todos 

os indivìduos estão ―num estado de dependência‖ em relação a estes (Cf. Rieffel 2003: 

42):  

Os indivíduos constroem uma representação da distribuição e do sucesso das 

opiniões no seio do seu meio social. Eles apercebem-se intuitivamente dos sinais de 

apoio e prevêem qual será a opinião dominante; os media representam a principal 

fonte de referência para tudo o que sai da sua esfera pessoal; quando não se sentem 

apoiadosm os indivíduos perdem a confiança em si próprios e não ousam expressar a 

sua opinião. Por consequência, afastam-se do debate público e instalam-se numa 

«espiral de silêncio» que de algum modo se auto-alimenta. (Rieffel 2003: 42) 

Esta teoria pressupõe que os media, para além de definirem quais são os temas do 

dia, impõem também ―quem tem direito de falar ou quem deve calar-se.‖ (Rieffel 2003 

42). 

Embora existam linhas de pensamento que dizem claramente que os media 

influenciam a opinião pública, Reiffel (2003: 41) acredita que ―os indivìduos são 

capazes, por vezes, de resistir à ameaça do isolamento, que demonstram  (...) uma 

capacidade para o distanciamento e a autonomia (...)‖ e por isso ―é uma imprudência 

pensar que a democracia está ameaçada pela omnipresença dos media. Tudo leva a crer, 

uma vez mais, que a realidade é mais matizada e que convém, para cada fenómeno 

estudado, ser prudente na conclusões tiradas.‖ A própria Élisabeth Noëlle-Neumann, 

apesar da sua teoria, sugere que ―todos os enunciados sobre a opinião pública só têm 

validade por determinados perìodos e em determinados lugares‖ (Noëlle-Neumann cit in 

Rieffel 2003: 43). 
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Ainda que este tema englobe inúmeras questões e teorias, no final é percetível a 

regulação da opinião pública por parte dos media, sendo esta adaptável a cada situação. 

Em situações de crises empresariais a comunicação social tem, para alguns autores, um 

papel fundamental, para outros, um papel destrutivo.   

2.4 Identidade, Imagem e Reputação Corporativa de uma Empresa 

Um dos maiores obstáculos à criação do lema ―uma visão, uma só voz‖ refere-se à 

confusão sobre os conceitos de identidade, imagem e reputação (Cf. Barnet et al. 2006: 

82). No presente capítulo serão, por isso, explicados e distinguidos estes três conceitos. 

Embora os termos sejam passíveis de confusão, é importante perceber que imagem 

corporativa não tem o mesmo significado de identidade corporativa. De uma forma 

simples, a imagem corporativa de uma organização diz respeito à sua ―aparência‖ 

enquanto que a identidade corporativa cuida da ―essência‖ da empresa.  

O conceito de imagem por si só é um termo bastante subjetivo e que engloba várias 

aceções, mas na área empresarial é vista de uma forma unânime. Para Tajada (cit in 

Bento 2012: 8) a definição de imagem engloba um ―conjunto de representações mentais 

que um indivíduo tem de uma organização e que é composto pela sua notoriedade, força 

e conteúdos.‖ Quando o assunto foca o lado corporativo das empresas torna-se 

relativamente simples de perceber uma vez que o próprio termo nos remete para 

«corporação», logo, o termo «imagem corporativa» traduz-se na perceção que os 

consumidores têm de determinada corporação, ou seja, de uma empresa. 

A imagem corporativa de uma organização vai-se formando ao mesmo tempo que a 

própria organização (Cf. Cruz Sandoval 2004). Esta traz associada a si um conjunto de 

noções que a definem como ―reputação, identidade, percepção, atitude, credibilidade, 

comunicação, entre outros‖ (Grunig cit in Bento 2012: 9). Para Baldissera (2004) a 

imagem é a perceção que o indivíduo tem da empresa e é elaborada em diferentes níveis 

de consciência. O autor afirma que o conceito é compreendido como uma construção 

simbólica, de carácter provisório que caracteriza uma entidade. Gonçalves (cit in 

Diegues 2011: 6) sugere, igualmente, que ―(...) a ―imagem‖ ou ―reputação‖ de qualquer 

organização será sempre o resultado de um processo de construção mental por parte dos 

públicos e não uma transmissão literal das intenções da empresa‖. 

Vance e Ângelo definem a imagem de uma organização como: 

Um reflexo da identidade da organização a partir da perceção dos stakeholders. 

A imagem da organização é afetada pela publicidade realizada pela empresa, por 
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suas ações junto à comunidade, pela propaganda veiculada nos media, ou seja, pelas 

informações recebidas pelos indivíduos sobre ela. Essa perceção também é resultado 

de experiências que os indivíduos vivenciam interagindo com os colaboradores da 

empresa ou com os produtos e serviços da organização. (Vance e Ângelo cit in 

Bento 2012: 9) 

A consultora de empresas Lígia Fascioni compara a imagem corporativa a um 

quebra-cabeças que se vai formando à medida que a organização vai dispondo de 

informação em relação a si mesma: 

A imagem corporativa é como se fosse um quadro em branco que nós temos 

dentro da nossa mente, nós vamos mudando a imagem como se fosse um quebra-

cabeças e quem fornece as peças é a empresa. Quando se vê o site de uma empresa é 

uma peça que vai para a minha cabeça, quando eu vejo o anúncio de um jornal é 

outra peça, quando eu vejo anúncio de propaganda é outra peça. Então eu vou 

juntando todas as peças e montando na minha cabeça. Quando a empresa não sabe 

quem ela é distribui as peças de qualquer maneira e as peças não se vão encaixar na 

minha cabeça. Numa hora ela diz uma coisa, noutra hora distribui uma peça 

contrária que não se encaixam. Parecer quem se é é mais honesto, mais lucrativo, dá 

mais credibilidade e no final das contas é muito mais barato. (Fascioni 2010) 

Pode-se considerar, então, que a imagem corporativa diz respeito ao que a empresa 

quer se se pense que ela é. Esta imagem vai-se construindo através de diversos meios: 

A imagem da organização é afetada pela publicidade realizada pela empresa, por 

suas ações junto à comunidade, pela propaganda veiculada nos media, ou seja, pelas 

informações recebidas pelos indivíduos sobre ela. Essa perceção também é resultado 

de experiências que os indivíduos vivenciam interagindo com os colaboradores da 

empresa ou com os produtos e serviços da organização. (Vance e Ângelo cit in 

Bento 2012: 9) 

O termo imagem associa-se facilmente ao modo como algo é visto aos olhos de 

outros, 

àquilo que mostramos aos outros e àquilo que causa uma primeira impressão. Tal 

como qualquer indivíduo, uma organização pretende ter uma boa imagem aos olhos 

de terceiros. Por este motivo a imagem é associada aos atributos estéticos e às 

acções que podem ser desencadeadas para compor a imagem, neste caso, da 

organização. Esta relação levou Violina Rindova (1997) a defender que: o uso do 

termo ―gestão da reputação‖ é preferìvel ao uso do termo ―gestão da imagem. 

(Diegues 2011:6) 



82 

 

Para Gotsi e Wilson a palavra imagem é sinónimo de reputação no sentindo em que 

ambas são entendidas como a impressão total que os stakeholders de uma empresa têm 

acerca da mesma. (Gotsi & Wilson cit in Diegues 2011: 6). 

De há uns anos a esta parte, a imagem de uma organização é um dos elementos mais 

importantes para que esta tenha sucesso e seja reconhecida de uma forma positiva no 

mercado onde opera.  

Associada à imagem corporativa, surge também a personalidade corporativa. A 

imagem de uma organização depende, embora não totalmente, desta variável. A 

personalidade corporativa é entendida como sendo ―o conjunto de manifestações 

voluntárias (...) com o intuito de difundir a imagem, tanto nos públicos internos como 

externos, mediante uma série de programas e ações planeadas e previstas no tempo‖ 

(Meirinhos 2013: 1). Estas ações planeadas referidas pelo autor dizem respeito aos 

planos de comunicação de uma empresa. 

No entanto, e como já foi dito, existe outra expressão igualmente importante e, 

muitas vezes, usada erroneamente por se considerar um sinónimo de imagem 

corporativa.  

Identidade corporativa é o núcleo subjancente da empresa, isto é, o seu caráter básico 

(Cf. Barnett et al. 2006: 33). A identidade é uma representação da organização que diz 

respeito a todos os momentos pelos quais esta passou, desde a sua génese. É o que a 

empresa realmente é (Cf. Barnett et al. 2006: 33) 

Campos (2013:26) afirma que ―para que a identidade organizacional permaneça 

intacta e se reforce continuamente, é necessário que a comunicação praticada se 

coadune com os valores, princípios e interesses defendidos pela mesma.‖ Albert e 

Whetten (cit in Campos 2013:26) defendem que a identidade de uma organização 

coloca em evidência três aspetos essenciais: 

a) o carácter, ou seja, a identidade da organização deve focar-se no atributo ou 

atributos da organização que são, de alguma forma, fundamentais para a 

compreensão da razão da existência de tal organização, o seu propósito, a sua 

missão.  

b) distintividade, isto é, as empresas devem ser percebidas enquanto únicas para 

aqueles que expõem a Identidade Organizacional.  

c) a continuidade no tempo e longevidade da identidade organizacional, ou seja, 

a Identidade Organizacional mantém-se inalterável ao longo do tempo, atendendo às 

mudanças dos objectivos dentro do ambiente em que a organização opera. 
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 Em suma, sempre que uma instituição comunica quer para os seus públicos 

internos, quer para os seus públicos externos, está a expressar a sua identidade. 

Portanto, uma ‖identidade organizacional fraca ou inapropriada provavelmente 

diminuirá o valor da organização. (Campos 2013: 26)  

É fundamental que o público se identifique com a identidade de uma instituição para 

que este atinja o sucesso esperado (Cf. Campos 2013: 26). No entanto, para além da 

identidade, é necessário que o público se identifique, igualmente, com a cultura da 

organização. Almeida e Nunes (2007: 264) sublinham que: 

A identidade e a cultura da organização são conceitos mutuamente dependentes. 

Como a identidade envolve uma auto-reflexão sobre o que representamos como 

organização, somos, pelo menos parcialmente, influenciados pelas nossas 

suposições e crenças, interpretadas e sustentadas nos princípios e valores culturais. 

Entender a identidade é uma das maneiras se construir sentido sobre o que constitui 

a cultura nas organizações. (Hatch e Schultz, 2000). E, por outro lado, a identidade 

de uma organização interfere na imagem e reputação que, por sua vez, interferem na 

construção e sustentação da identidade, num processo cíclico e contínuo.  

A identidade corporativa ―é o DNA de uma empresa‖ (Fascioni 2010). A autora 

enúmera vários aspetos sobre o que não contempla a identidade corporativa:  

A identidade corporativa não é uma lista de desejos, não é o que queremos que a 

empresa seja, não é o que o dono da empresa quer que a empresa seja. Não é aquele 

desenho que simboliza a empresa. Também não é o que o mercado quer que a 

empresa seja. Isso é o mesmo que pensar que a identidade de uma pessoa é o que os 

outros querem que ela seja (...) Não é o que ela gostaria de ser, não é o que os outros 

gostariam que ela fosse, é o que ela é na sua essência.  

O conjunto de atributos que faz com que uma empresa seja única no mundo é 

que é a identidade dela. (Fascioni 2015) 

A identidade de uma organização engloba vários elementos que traduzem o seu valor 

enquanto empresa: ―a marca gráfica da empresa, as suas comunicações (interna e 

externa), o seu ambiente de produção ou atendimento, o tratamento que dá ao cliente, a 

apresentação dos seus profissionais, o seu material impresso, nome, portfólio de 

produtos, etc...‖ (DQA 2015) 

Fascioni (2015) afirma que a identidade corporativa é a essência da empresa, e é 

necessário tirar proveito desse fator e transformar em valor de mercado. Fombrum e 

Riel (cit in Barnett et al. 2006: 33-34) afirmam que no campo da identidade é essencial 
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encontrar recursos que tornem a empresa distinta das outras, tanto aos olhos do público 

externo como interno. Consideram, por isso, importante que a organização encontre 

formas de ligar o presente ao passado mas sempre com olhar no futuro. 

A imagem e a identidade de uma empresa têm de ser coerentes entre si, ―é assim que 

se adquire credibilidade‖ (Fascioni 2015). 

Em suma, a diferença essencial entre estes dois termos pode ser explicada da 

seguinte forma: 

Ao contrário da identidade corporativa, que define quem a empresa é, a imagem 

corporativa define como a empresa se parece, ou seja, como ela é apercebida pelo 

público. A imagem corporativa é uma representação mental, no imaginário 

colectivo, de um conjunto de características e valores que funcionam como 

estereotipo e determinam a conduta e opiniões da instituição. (Fascioni 2015) 

Para além dos planos de comunicação de crise essenciais para as empresas, 

atualmente existem muitas que contemplam também um manual de Identidade 

Corporativa. Este manual reúne todas as ―especificações, recomendações e normas 

essenciais para a preservação das características da marca, com o objectivo de facilitar a 

sua correcta e coerente utilização, propagação, percepção, identificação e 

memorização.‖ (DQA 2015) 

2.4.1 Tipos de identidade  

Balmer e Greyser concluíram no seu estudo que cada organização pode ter várias 

identidades, tudo depende da perspetiva através da qual está a ser analisada. Existem 

cinco dimensões (Cf. Almeida & Nunes 2007: 264): 

Identidade atual: diz respeito aos atributos presentes, moldada pelo estilo de 

liderança, estrutura organizacional, tipo de negócios, tipo de mercado, qualidade dos 

produtos e serviços e desempenho organizacional. 

Identidade comunicada: é revelada por meio do processo de comunicação e, num 

certo sentido, controlada pela empresa, por meio da sua propaganda, patrocinio e ações 

de Relações Públicas. 

Identidade concebida: refere-se aos conceitos de perceção de imagem, reputação e 

marca corporativa sustentados pelos grupos de relacionamentos.  
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Identidade ideal: refere-se ao melhor posicionamento da empresa nos seus 

mercados num determinado tempo. Fundamenta-se no planeamento estratégico e nas 

competências da organização. 

Identidade desejada: é aquela que mora nos corações e mentes dos líderes da 

organização. 

As duas primeiras identidades preocupam-se mais com o mercado, com a diferença 

que a segunda (identidade comunicada) faz uso constante dos meios de propagação da 

sua mensagem. A identidade concebida tem como preocupação principal a imagem e 

reputação da organização, tantando sempre manter a marca fiel ao que ela é. As duas 

últimas identidades podem relacionar-se na perfeição uma vez que ―a identidade idela é 

mais racional e baseada em estudos de mercado e cenários‖ (Almeida & Nunes 2007: 

265), mas deve ser complementada com a identidade desejada pois ―é mais emocional‖, 

logo demonstra a preocupação da empresa e fortalece a responsabilidade social que ela 

tem. Estudos defendem que os apelos emocionais fortes originam ―uma verdadeira força 

de atração juntos dos seus stakeholders.‖ (Almeida & Nunes 2007: 268). Formbrum e 

Riel sustentam que ―o apelo emocional é resultado de um processo de comunicação 

consistente, coerente e distintivo, mas, principalmente, dos comportamentos e das ações 

construìdas ao longo da vida organizacional.‖ (Almeida e Nunes 2007: 268) 

Embora a organização possa possuir mais do que uma identidade, sem que por isso 

seja afetada, é necessário que estas não se contradigam entre elas de modo a não passar 

uma mensagem errada para o público no que respeita à essência da empresa. 

Para além das várias identidades que uma empresa pode ter, estas também se podem 

caracterizar segundo os seus atributos. Como já foi referido, a identidade corporativa ―é 

o conjunto de atributos que torna uma empresa única, diferente das outras.‖ (Fascioni 

2010) Segundo a autora, esses atributos podem ser de dois tipos: 

Essenciais: são os que caracterizam a empresa e que definem a sua identidade, a sua 

essênci. ―Se a empresa é informal e amigável, uma atitude sisuda a tornaria 

irreconhecível, descaracterizando-a.‖ (Fascioni 2010) 

Acidentais: são considerados apenas num determinado periodo de tempo. São, por 

isso, provisórios e não caracterizam a essência da empresa, ―eles mudam ao longo da 

história sem comprometer a sua identidade. Assim, a empresa pode estar insegura com o 

lançamento de um produto, mas tão logo a situação se resolva, esse atributo mudará. Os 
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atributos acidentais ajudam a delinear a empresa e a compreender o seu momento atual, 

mas não são a sua essência.‖ (Fascioni 2010) 

2.4.2 Crise de Imagem e Reputação Corporativa  

Os termos imagem e reputação, embora sejam variáveis dependentes uma da outra, 

apresentam alguns aspetos dìspares entre si. A reputação corporativa é ―construida ao 

longo dos anos e tem como base as ações e comportamentos da organização.‖ Já a 

imagem de uma empresa é definida como ―o reflexo da identidade, traduz-se em como 

os outros vêem a organização (...) as imagens são momentâneas, mutáveis e adaptam-se 

às representações de uma organização, enquanto que a reputação é relativamente 

estável.‖ (Almeida & Nunes 2007: 267)  

Apesar da vasta teoria que é possível encontrar sobre reputação corporativa, Gotsi e 

Wilson (2001: 24) acreditam que nas várias aceções do termo existem estudos muito 

diferentes uns dos outros, alguns até contraditórios. Wartick (2002) assume que as 

definições relativas a esta variável falham em alguns pontos essenciais e afirma que o 

desenvolvimento das pesquisas da teoria da reputação corporativa tem sido insuficiente 

(Wartick 2002: 371). Embora esta opinião exista no seio de um determinado grupo de 

autores, o facto é que existem inúmeros teóricos que desenvolveram este tema.  

Reputação e imagem surgem como variáveis interdependentes, mas com 

características próprias que as tornam essenciais à empresa, cada uma na sua medida.  

Ainda que desempenhem funções distintas, Wei considera que a reputação é uma 

variável da imagem (Wei cit in Barnett et al. 2006: 29), ou seja, Wei assegura que a 

reputação que é contruida por uma empresa ao longo do seu percurso é o reflexo da 

imagem que esta passa, e não ao contrário.  

Relativamente à imagem de uma organização, Balmer e Greyser (cit in Jorge 2010: 

9) sugerem algumas linhas de pensamento sobre imagem corporativa. Os autores 

incluem nesta área quatro dimensões no que respeita à construção da imagem de uma 

empresa: imagem transmitida; imagem criada pelo recetor; imagem contextualizada e 

imagem construída. No caso da construção da reputação estamos perante a imagem 

criada pelo recetor. Jorge (2010: 9) diz que esta é imediata e forma-se através de uma 

fotografia na mente dos stakeholders por meio de interpretação das várias ―peças‖ que a 

empresa vai fornecendo embora a organização não consiga controlar todas as fontes de 

contacto com a organização, nem os factores externos que influenciam as várias 

percepções‖ tornando-se, assim, ―difícil de controlar a imagem organizacional.‖ 
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Quando uma organização atravessa um momento de crise é mais provável que a 

ultrapasse com menos dificuldade quando goza de uma boa imagem no periodo anterior 

a esta (Cf. Azevedo 1998). A interdependência entre imagem e reputação é de tal forma 

explìcita que Almeida e Nunes (2007: 267) concordam que ―a organização pode 

vivenciar uma crise que afeta a sua imagem de curto prazo, mas se tiver uma reputação 

forte, ela consegue administrar melhor a crise por contar com relacionamentos 

sustentados em ações que geram confiança, respeito e credibilidade.‖  

A imagem, segundo Costa (2001) citado por Cruz Sandoval, cumpre determinados 

objetivos numa empresa. Ela é responsável por: ―destacar a identidade distinta da 

empresa; definir o sentido e a cultura organizacional; construir a personalidade e o estilo 

corporativos; fortalecer o espírito de pertença e orientar a liderança; atrair os melhores 

especialistas; motivar o mercado de capitais; evitar situações críticas; impulsionar novos 

produtos e serviços; relançar a empresa; gerar uma opinião pública favorável; reduzir as 

mensagens involuntárias; otimizar investimentos em comunicação; acumular reputação 

e prestígio; atrair os clientes e torná-los leais‖ (Costa cit in Cruz Sandoval 2004: 92). 

Embora seja igualmente importante carecer de uma boa identidade, ter uma imagem 

e uma reputação positivas no mercado evita crises mais profundas.  

Mowen (1979) e Mowen e Ellis (1981) verificaram que quanto maior for o 

cadastro da empresa (número de crises ocorridas no passado envolvendo a marca) 

maior é a probabilidade da empresa ser julgada desfavoravelmente pela opinião 

pública. (Azevedo 1998) 

Numa entrevista acerca da imagem corporativa Timothy Coombs afirmou ser 

essencial que reputação e imagem não sigam caminhos distintos. Coombs realça o poder 

da reputação para fortalecer qualquer empresa em momentos de crise: 

 O conceito de reputação no contexto corporativo é determinante para a 

consolidação da importância da área da gestão da comunicação de crise, tendo em 

conta que hoje em dia faz parte integrante da sua definição e é a razão de ser da sua 

existência. (Coombs cit in Vistorino s/d: 5).  

A reputação é assim apresentada como ―a avaliação de uma empresa pelos seus 

grupos de relacionamento em termos de afeição, estima e conhecimento podendo tornar-

se uma vantagem intangìvel para a organização‖ (Hall cit in Girard & Almeida 2009: 3).  

A reputação corporativa é uma representação do passado das acções e dos 

resultados de uma organização que representam a sua capacidade em criar valor para 
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os seus vários stakeholders. Ela define a posição relativa de uma organização, tanto 

internamente como externamente, para com os seus stakeholders, tanto no seu 

ambiente competitivo como institucional. (Fombrun & van Riel cit in Jorge 2010: 5)  

Fombrum, Gardberg e Sever (1999) declaram que uma boa reputação é um ativo 

corporativo que cria valor de investimento a longo prazo e tem uma grande capacidade 

de atração, para além de ter notoriedade por se dedicar responsavelmente à comunidade 

e ao ambiente (Fombrum et al. cit in Barnett et al. 2006: 30). Mas a gestão da reputação 

―envolve muito mais do que gerenciar mensagens distribuìdas através dos mass media 

para a população em geral. Uma organização é marcada pelo seu comportamento e um 

mau comportamento causa danos na sua reputação.
23

‖ (Carroll 2015: 209) Um mau 

comportamento pode resultar numa crise de imagem séria.  

Westphalen (1998) refere que a imagem de uma organização pode ser vista através 

de três perspetivas (Westphalen cit in Cruz Sandoval 2004: 91): 

 Imagem Real: é o que a organização é na realidade 

 Imagem adquirida: é o modo como a organização é percebida 

 Imagem desejada: é a forma como a organização desejaria ser percebida 

O ideal é que ―estas três perspetivas concordem entre si.‖ (Cruz Sandoval 2004: 91) 

Paralelamente a esta questão da reputação e da imagem corporativa, existe o 

inconveniente da notoriedade pública, geralmente por parte da comunicação social, que 

exige esclarecimentos constantes, dependendo do tipo de crise. Acerca da classificação 

dos tipos de crise, Octávio Orduña (2002: 3), propõe um esquema tipo semáforo, que 

relaciona o tipo de crise com a imagem corporativa da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Texto Original: reputation management involves much more than managing messages distributed 

through the mass media to the general population. An organization is branded by its behavior and bad 

behavior damages its reputation. 
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Ao analisarmos o esquema é claramente percetível que existem três tipos de crise que 

afetam, cada um na sua medida, a imagem corporativa da empresa.  

Semáforo verde - deteção de variáveis de risco localizadas, sem demasiada 

notoriedade e com final previsível.  

Semáforo amarelo - detecção de variáveis de risco de amplo espetro, com 

notoriedade pública e final previsível.  

Semáforo vermelho - detecção de variáveis de risco graves, com alta notoriedade 

pública e final imprevisível. 

Através do esquema acima apresentado é possível verificar que quanto maior o 

conhecimento público, maior é o risco para o negócio e vice-versa. Os meios de 

comunicação social têm, neste aspeto, um papel significativo entre a empresa e o 

público. Rego (1986: 175) revela que ―por imagem, deve-se entender aquilo que passa, 

que se transfere simbolocamente para a opinião pública‖. O autor considera ainda que 

para a opinião pública, a verdade sobre a identidade das organizações só aparece em 

momentos de crise‖. Essa verdade é escrutinada, muitas vezes, pelos meios de 

comunicação social. É preciso, no entanto, estar consciente que quanto mais uma 

organização é conhecida mais vulnerável se torna. Powell e DiMaggio concordam que: 

Ilustração 5- Níveis de afetamento da imagem corporativa 

Fonte: Orduña (2002) 
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As informações que ajudam os grupos de relacionamento a construírem uma 

reputação, são geradas pela própria empresa, pela mídia ou outros canais. Após 

selecionar dentre todas informações acerca da empresa, aquelas que julgam mais 

importantes, os públicos avaliam os sucessos e fracassos. No entanto, nem sempre 

estas informações estão disponíveis de forma clara, gerando interpretações 

individuais que podem se tornar conceitos coletivos. (Powell & DiMaggio cit in 

Tavares 2015: 3) 

Barnett et al. afirmam que ―a imagem pode ser modelada mas não controlada por 

uma organização devido a fatores como os média, regulamentações governamentais (...) 

a dinâmica da industria e outras forças externas também influenciam impressões da 

empresa.‖
24

 (Barnett et al. 2006: 34)  

Defende-se que as mais recentes crises empresariais conseguiram demonstrar que a 

imagem corporativa de uma organização é um dos fatores mais importantes de uma 

empresa (Cf. Anipla 2010: 1). Barnett e Lafferty (cit in Vitorino s/d) dizem mesmo que 

a reputação de uma instituição passa despercebida até ao momento em que é ameaçada. 

E quando qualquer uma destas variáveis é ameaçada é fulcral pôr em prática todos os 

meios possíveis para cortar a crise ―pela raiz.‖  

Para Lampreia a reputação corporativa está agregada à imagem, é uma consequência 

desta. O autor afirma que ―a reputação corporativa é o resultado da imagem positiva ou 

negativa que a organização em causa divulga. Segundo o mesmo autor, a divulgação da 

imagem faz-se através da comunicação, onde se estabelece uma relação entre reputação, 

imagem e comunicação‖. (Lampreia cit in Bento 2012: 11) As crises que afetam a 

imagem e a reputação são, para Rosa (cit in Dilh & Gorniski 2008: 44): 

Um tipo bem particular de crise, diferente de todas as outras que podem atingir 

líderes ou organizações. Essas crises são potencialmente mais devastadoras porque 

podem destruir o maior património de um profissional ou instituição: a sua 

credibilidade.  

A credibilidade de uma empresa é um fator de sobrevivência nos dias de hoje e está 

intimamente relacionada com a reputação corporativa através de perceções que 

permitem ao consumidor ter uma relação mais emocional com a organização 

conferindo-lhe credibilidade, confiança e um certo grau de responsabilidade. 

                                                           
24

 Texto Original: Image can be shaped but not controlled by an organization because factors such as 

media coverage, governmental regulations and surveillance, industry dynamics and other extenal forces 

also infl uence impressions of the firm. 
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As constantes mutações no que diz respeito a empresas e aos mercados têm sérias 

implicações na imagem e reputação das mesmas. Uma das principais preocupações no 

panorama atual é a transparência com que estas mudanças ocorrem, tentando a todo o 

custo manter a imagem fiel ao que ela é na sua origem. As organizações só devem 

passar a imagem à qual poderá corresponder de forma clara, não defraudando assim as 

expectativas criadas pelo público, tem de haver um alinhamento perfeito entre realidade 

e perceção (Cf. Jorge 2010: 11). Esta preocupação gradual por parte das organizações 

deve-se à cresente responsabilidade social que é atribuida às empresas nos dias de hoje. 

Ter atenção a estes pormenores de âmbito social que demonstram preocupação com o 

público colocam a empresa num nível de reputação elevado e sólido (Cf. Argenti cit in 

Girard & Almeida 2009: 5). Fombrun e Gardberg desenvolveram, em 2000, um estudo 

que analisou quais os aspetos que o público tinha em conta na altura de avaliar uma 

empresa (Girard & Almeida 2009: 5-6):  

• Apelo corporativo: quanto a companhia é amada, admirada e respeitada;  

• Produtos e serviços: perceção da qualidade, inovação e valor de seus produtos e 

serviços; 

• Performance financeira: perceção de lucratividade, perspetivas e riscos;  

• Visão e liderança: quanto a companhia demonstra uma visão clara e liderança 

forte;  

• Ambiente de trabalho: perceção de como a companhia é controlada, como é 

trabalhar para ela e a qualidade de seus colaboradores;  

• Responsabilidade social: perceção da companhia como uma boa cidadã no 

relacionamento com a comunidade, funcionários e o meio ambiente. 

Embora a reputação de uma empresa se construa ao longo do tempo, esta está sujeita 

a constantes situações adversas como ―crises, escândalos, irregularidades, acidentes e 

outras fontes possíveis de perda de reputação que, por sua vez, podem gerar perda de 

valor de mercado e outros prejuízos financeiros.‖ Estas situações podem, 

consequentemente, e caso não haja uma boa gestão, ifluenciar não só a imagem mas 

toda a reputação corporativa da empresa. 

2.4.3 Características da Reputação e da Comunicação  Corporativa 

A reputação corporativa de uma organização é, hoje em dia, um fator vital para a 

empresa e que não pode ser deixado para segundo plano. Após várias pesquisas, Barnett 
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et al. (2006: 27) concluíram que este aspeto só começou a fazer parte dos estudos de 

autores da área por volta de 1987 mas, ainda assim, com muito pouca incidencia sobre o 

assunto. Foi no final do século XX que as estatísticas relativamente às publicações e 

pesquisas sobre o tema aumentaram substancialmente. Os estudos de Barnett at al. 

provam que a partir de 2003 registou-se uma subida acentuada de investigações nesta 

área (ver anexo V, página 231).  

O termo reputação traz agregado a si dois lados sobre os quais a empresa tem de 

atuar. Se por um lado existe a perspetiva económica, por outro temos a perspetiva 

interprativista
25

 (Cf. Jorge 2010: 5) A primeira perspetiva diz respeito às estratégias que 

são necessárias utilizar para ―minimizar os riscos reputacionais e aumentar o valor da 

organização.‖ (Jorge 2010: 6) Ou seja, fala-se aqui da reputação que dita o capital da 

empresa tendo em conta o contexto competitivo do mercado. Já a perspetiva 

interprativista ―olha para a reputação como uma construção social, feita a partir dos 

significados que os stakeholders partilham e constroem sobre a organização.‖ (Jorge 

2010: 6)  

Fombrum (cit in Jorge 2010: 12) considera haver três características inerentes à 

reputação. O autor diz que a reputação: 

a) posiciona a organização hierarquicamente num setor em relação aos seus 

concorrentes; 

b) é criada ―de baixo para cima‖, já que todos os stakeholders contribuem com o seu 

julgamento pessoal; 

c) é o conjunto das imagens agregadas na mente dos stakeholders. 

A primeira característica é clara, a reputação de uma empresa é uma variante 

decisiva no mercado. A segunda e a terceira características pode tornar-se fatais se 

postas de parte já que é o público quem determina, em parte, o sucesso da empresa. ―A 

reputação não pertence à organização, mas sim a quem entra em contacto e tem 

percepção da organização, sobre a qual forma um juízo de valor e que a diferencia da 

concorrência.‖ (Jorge 2010: 12) Para obter sucesso junto dos stakeholders Barnett, 

Jermier e Lafferty (2006: 32-33) avaliaram quais os padões que nunca devem mudar de 

empresa para empresa. 

                                                           
25

 Jorge (2010) utiliza o termo Interprativista como tradução do termo original ―Interpretivism‖ 
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Jorge (2010: 12) interpreta estes conceitos como uma mais-valia que acrescentam 

valor à organização. O autor refere que ―a reputação é um julgamento, uma avaliação, 

uma opinião ou uma crença de alguém sobre a organização‖. Relativamente ao conceito 

de ―ativo‖ explica que ―a reputação é um activo com valor. Por ser detida pelos 

stakeholders, a reputação é difícil de manipular e é um activo frágil: uma cobertura 

mediática negativa pode danificar a reputação e, consequentemente, diminuir as vendas 

e o valor da organização em bolsa.‖  

A reputação é um processo de construção contínuo que resulta de outros fatores, não 

se ―faz‖ sozinha. Barnett, Jermier e Lafferty propuseram um modelo que pretende 

explicar as variáveis que afetam a reputação: 

 

 

 

 

É possível concluir através do esquema que a identidade corporativa da empresa está 

representada na mente dos consumidores através de determinados estímulos ou 

simbolos diretamente associados à organização, esses simbolos formam a imagem 

corporativa à medida que a empresa vai dando mais informações para o exterior, tudo 
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Impressões 

da 
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Ilustração 6 - Conceitos transversais às diferentes às diferentes noções de reputação 

Fonte: Produção própria 

Ilustração 7 - Raciocínio da formulação da reputação corporativa 

Fonte: Barnett, Jermier & Lafferty (2006) 



94 

 

Pode 
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isto forma a reputação que está em constante julgamento por parte do público. Todas 

estas variáveis conduzem ao sucesso ou insucesso das empresas. 

Para manter essa reputação é necessário ter em conta vários aspetos. Gray e Balmer 

(1998) formalizaram, por isso, o Modelo Operacional de Gerenciamento de Reputação e 

Imagem Corporativa. Os autores incluiram cinco variáveis que relacionam entre si e que 

resultam na capacidade da comunicação corporativa de uma empresa como um dos 

fatores que gera a reputação da organização. As variáveis em estudo são: a identidade 

corporativa, a comunicação corporativa, a imagem corporativa, a reputação corporativa 

e a vantagem competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo de todas as variáveis propostas no modelo é o de ―criar a ―imagem 

desejada‖ nas mentes dos principais públicos, ou seja, criar um nome amplamente 

reconhecido e fortemente relacionado a produtos e negócios da organização; e construir 

uma reputação favorável na mente desses mesmos públicos.‖ (Girard & Almeida 2009: 

4). O modelo exposto sugere que a identidade corporativa, que é a ―realidade da 

empresa, referindo-se às suas especificidades, ao que a organização é‖ (Girard & 

Almeida 2009: 5), é exposta através dos diversos canais de comunicação, internos ou 

externos, de modo a dar a conhecer aos públicos qual a essência da organização e o seu 

propósito. A comunicação corporativa é ―resumidamente, o elo entre a identidade e a 

Por meio de 

Fatores 

Externos 

Cria 

Feedback 

Feedback 

Ilustração 8 - Modelo Operacional de Gerenciamento de Reputação e Imagem Corporativa 

Fonte: Gray & Balmer 1998: 696 
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imagem/reputação da empresa‖ (Girard & Almeida 2009: 5). A imagem corporativa é 

―percebida como a figura mental da organização, sustentada pelos seus públicos.‖ 

(Girard & Almeida 2009: 5) O modelo sugere, ainda, que a imagem/reputação 

corporativa, assim como a vantagem competitiva, são fatores externos à empresa. Isto 

significa que são variáveis que são formadas num ambiente externo como a mente dos 

consumidores e as condições do mercado.  

A reputação é única e por isso uma das vantagens competitivas de cada empresa é 

essa mesma reputação que: 

como tal, personifica a identidade organizacional e, por ser única, protege a 

organização das tentativas da concorrência em copiar e imitar as suas práticas, 

traduzindo-se numa vantagem competitiva. Pode-se copiar os produtos, a imagem e 

até os métodos de trabalho, mas a reputação não. Esta é o carácter e a identidade da 

organização, e traz consigo um histórico de actuação que a torna única e 

diferenciada. (Jorge 2010: 13) 

A comunicação corporativa, neste cenário, tem como função ―sustentar, zelar e 

desenvolver a reputação de uma empresa sendo assim capaz de defender a empresa, 

maximizando uma vantagem competitiva.‖ (Burke cit in Tavares 2015: 5)  

As autoras, seguindo a linha de pensamento de Van Riel (1997) sugerem que: 

Em geral, uma imagem corporativa pode ser criada mais rapidamente do que 

uma boa reputação e, como a reputação evolui ao longo do tempo, não pode ser 

alterada tão rapidamente quanto a imagem. Uma imagem forte pode ser 

desenvolvida através de amplas e sistemáticas campanhas publicitárias, projetos e 

programas promocionais e institucionais e sistemas formais de comunicação. Já para 

ser formar uma reputação favorável é preciso utilizar outros recursos além da 

comunicação, demandando, por exemplo, uma identidade forte sustentada em 

valores que se desenvolvem por meio de diretrizes e posturas consistentes 

construídas com o passar do tempo (Van Riel cit in Girard e Almeida 2009: 5)  

Com esta explicação, Girard e Almeida (2009) pretendem mostrar que ―a identidade 

corporativa é traduzida em imagem para os públicos por meio de uma série de 

mecanismos e canais de comunicação, permitindo que, com o passar do tempo, os 

atributos de reputação sejam consolidados.‖ (Girard e Almeida 2009: 5) Isto significa 

que a comunicação ―pode contribuir para reforçar e promover uma reputação positiva‖ 

(Girard e Almeida 2009: 5). 
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Em suma, Tavares clarifica que Gray e Balmer (1998) pretendem demonstrar que 

existe ―uma relação direta entre comunicação e reputação corporativa‖ (Tavares 2015: 

5). A imagem e a reputação são fatores que resultam da da identidade e da comunicação 

corporativa.  

Deephouse (cit in Girard e Almeida 2009: 3) destaca que uma empresa ―não constrói 

a sua reputação apenas por palavras e sim, efetivamente, por suas ações.‖ 

As recentes crises empresariais demonstraram mais uma vez que a imagem 

corporativa é um dos ativos mais importantes no valor das companhias. Os 

acontecimentos que podem causar um enorme dano à reputação das empresas 

podem surgir de uma infinidade de variáveis de risco. Para atenuar os efeitos 

negativos destes eventos, os consultores de comunicação devem fazer com que a 

cúpula diretiva se comprometa com a preparação da crise desde o ponto de vista da 

informação. As crises bem gestionadas, podem ser oportunidades para reposicionar 

uma marca e fortalecê-la. (Orduña 2002: 1) 

Para Forni (cit in Rodriguez s/d) ―a maioria das crises de imagem, se bem 

administrada, pode ser superada [...].‖ Isto só acontece se existir, então, a gestão eficaz 

da comunicação corporativa de dentro para fora (da empresa) e de dentro para dentro. 

Bittencourt, Nogueira e Avelar (2013: 2) não excluem a comunicação interna como um 

dos métodos de chegar à excelência em tudo ao que à empresa diz respeito. 

Outro dos problemas com os quais as empresas se debatem diz respeito ao aumento 

da oferta, principalmente por preços mais reduzidos. A reputação também tem um papel 

decisivo neste campo. Devido à globalização, à quantidade de informação disponível, à 

homogeneidade da oferta de produtos e serviços, à influência dos média, à saturação dos 

anúncios publicitários e ao crescente ativismo dos stakeholders (Cf. Jorge 2010: 35) é 

precioso ter uma reputação estável e que demonstre confiança de modo a que o público 

não opte por deixar a empresa em detrimento de outra mais barata ou que oferece outras 

condições. A lealdade entre empresa e o público pode fazer-se, também, através da 

reputação. Jorge (2010) cita Fombrum (1996) ao referir que: 

Quando nos referimos à reputação corporativa, esta deve obedecer a quatro 

princípios-base na relação com os vários stakeholders que influenciam o grau em 

que estes a têm em conta: a) fiabilidade; b) credibilidade; c) grau de confiança; e, d) 

responsabilidade (Fombrun cit in Jorge 2010: 37).  

Jorge (2010), relativamente a esta ideia, explica que é possível percecionar a 

reputação de uma empresa ao aglutinar estas quatro características e perceber qual o 
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julgamento que é feito pelos stakeholders relativamente a elas. E, quando a organização 

respeita as quatro particularidades descritas por Fombrum, cria, não só uma excelente 

reputação, como uma grande vantagem competitiva (Cf. Jorge 2010: 37). Isto torna-se 

fundamental no sentido em que ―as organizações se encontram em permanente disputa‖  

(Jorge 2010: 37) e uma boa reputação, aliada à vantagem competitiva acrescida, ―é um 

obstáculo intangível e difícil de superar para as organizações concorrentes.‖ (Jorge 

2010: 37) 

Para que as ações tomadas se reflitam positivamente na reputação é necessário não 

excluir a implementação de uma política de comunicação interna constante. O sucesso 

da empresa passa, também, pela vertente interna. Estudos de Forman e Argenti 

concluiram que a valorização desta parcela da empresa traz resultados favoráveis, eles 

devem ser vistos como um dos públicos mais importantes pois são ―vistos como agentes 

que podem apoiar ou dificultar mudanças estratégicas, uma vez que possuem relação 

direta com consumidores e outros públicos e atuam como representantes da reputação e 

da marca corporativa.‖ (Girard & Almeida 2009: 6) É um erro as empresas descurarem 

a comunicação interna, elas devem tentar controlar ao máximo o que é controlável e que 

ponha em causa a reputação uma vez que existem fatores externos suficientes que 

influenciam a perceção das organizações, falamos de forças como a comunicação social, 

as regulamentações governamentais, as dinâmicas do mercado, entre outras que não são 

controláveis. (Cf. Barnett et al. cit in Jorge 2010: 9) 

Como afirma Dolphin citado por Tavares:  

Diante do fato de que a reputação é construída a partir de uma série de 

percepções e atributos que se baseiam em questões pessoais e subjetivas 

desenvolvidas durante a interação dos públicos com a empresa, os gestores da 

organização precisam compreender que esse relacionamento não está sob sua 

influência e controle direto e, assim, a reputação também não pode ser controlada e 

nem, tampouco, é determinada somente por ações da empresa. (Dolphin cit in 

Tavares 2015: 3) 

É possível afirmar, então, que qualquer que seja a atitude que a empresa tome, seja 

em pequenos detalhes ou em grandes crises, estas estão sempre sujeitas a avaliação por 

parte do público. É através dessas mesmas atitudes que se forma a imagem corporativa 

na mente dos consumidores e a reputação é, consequentemente, criada. Hall (cit in 

Tavares 2015: 3) considera que uma reputação corporativa positiva é fruto de muitos 
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anos de competência por parte da empresa e isso é meio caminho andado para ganhar 

uma posição favorável no mercado 

A familiaridade, a visibilidade, e a autenticidade do nome de uma organização 

emite um sinal aos consumidores, aos investidores, e a outros constituintes sobre a 

probabilidade de credibilidade e de honestidade de uma organização e dos seus 

produtos. Ao reduzir os receios de uma má experiência, o nome de uma organização 

- e a reputação que lhe é atribuída - aumenta a lealdade e alimenta as vendas. 

(Fombrun cit in Jorge 2010: 14) 

Podemos, então, classificar reputação como algo que, quando positiva, cria valor à 

empresa. Este valor não é meramente financeiro, é essencialmente a nível de confiança 

e estima. ―Uma boa reputação surge quando uma organização constroi um apelo 

emocional‖ (Fombrun & Van Riel cit in Jorge 2010: 18). São estes sentimentos que 

geram, então, consequentemente, o lado económico da organização. A reputação é, por 

isso, um elementos que mais contribui para o sucesso de uma empresa.  

Podemos concluir que a reputação aumenta a credibilidade da organização o que 

significa uma preferência por parte do consumidor. A reputação tem de ser unitária e 

dirigida aos vários grupos relacionados com a empresa. Para os colaboradores a 

reputação da organização ―contribui para a lealdade, a motivação, o empenho e a 

dedicação dos seus colaboradores e uma boa reputação tem também implicações externa 

a este nível, já que funciona como um factor de atracção de talento para a organização‖ 

(Jorge 2010: 35) Já exteriormente, os investidores ambicionam uma reputação favorável 

―já que o grau de confiança no futuro da organização tem consequências nas decisões de 

investimento‖. Jorge (2010) refere também a importância que tem para os média, uma 

vez que afeta ―a cobertura mediática ao nìvel da visibilidade, do posicionamento e do 

tom do discurso sobre a organização‖. 

Como ficou evidente, aliado a uma boa reputação está a comunicação coporativa. O 

papel da comunicação nas empresas merece, hoje mais do que nunca, especial destaque 

na construção da imagem e reputação de qualquer organização. É possível afirmar que 

tudo gira à volta do processo comunicativo e é através dele que resulta uma boa 

reputação.  

Assim sendo, os vários grupos de stakeholders de uma empresa devem estar 

profundamente informados acerca das ações desta, a política de comunicação deve ser 

clara e bem definida com cada um deles. Almeida e Nunes (2007: 261) reforçam que 

―uma organização que tem diretrizes e polìticas clara e bem definidas de comunicação 
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com cada um de seus stakeholders e que consiga implementar os seus processos e ações 

de forma integrada tem obtido resultados melhores na sua reputação.‖ Os autores 

sustentam que a comunicação corporativa deve deve ser vista pela administração como 

uma área estratégica para a gestão da empresa.  

Para Riel (cit in Girard & Almeida 2009: 2) a comunicação corporativa é ―um 

instrumento de gestão através do qual toda forma de comunicação interna e externa 

conscientemente utilizada deve estar harmonizada tão efetiva e eficazmente quanto 

possível, a fim de se criar uma base favorável às relações da empresa com seus 

públicos.‖ Essa base favorável referida por Riel ―é um dos pilares da construção e 

fortalecimento da reputação, enfatizando que falhas ou falta de integração nesse 

processo com os públicos de interesse, podem gerar ruídos e prejuízos para a reputação 

corporativa.‖ (Tavares 2015: 2) 

A comunicação corporativa, para Neto (2013: 24), desempenha uma função 

administrativa essencial e ajuda as organizações a construir ―uma reputação favorável 

no processo de relacionamento com seus públicos.‖ Esta área vê-se, assim, associada às 

demais que desempenham funções de planeamento e de tomada de decisões gerenciais 

(Cf. Neto 2013: 24). Já Argenti e Forman (cit in Tavares 2015: 2) consideram que ―a 

comunicação corporativa é um procedimento utilizado pela empresa para comunicar 

todas as suas mensagens a seus públicos, resultando em uma boa prática comunicativa 

que permeia a organização e está presente em todas as suas comunicações interna e 

externamente.‖ 

Assim sendo, é possível afirmar que uma das maiores preocupações para as 

empresas, principalmente durante uma crise, é a comunicação. Beirão et al. (2008: 78) 

refere que ―a falta de comunicação ou um comportamento inadequado conduzem a uma 

confusão que pode criar situações de (...) desgaste da imagem corporativa... no fundo, 

da não comunicação ou de uma comunicação inadequada podem resultar danos 

irreparáveis.‖ Argenti, Howell e Beck (cit in Neto 2013: 22) estão de acordo 

relativamente ao facto de que ―algumas instituições, por razões diversas, adotaram 

abordagens táticas de comunicação de curto prazo totalmente incoerentes com seus os 

posicionamentos estratégicos, e isso lhes causou prejuízos de imagem e valor.‖ 

A comunicação corporativa atua em vários segmentos do mercado que estão de 

alguma maneira associados à empresa. Neto (2003: 25) enumera algumas setores 

importantes onde a comunicação deve ser clara de modo a zelar pela reputação 

corporativa: 
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1. propaganda corporativa;  

2. comunicação interna;  

3. relacionamento com os investidores; 

4. com o governo  

5. com os média; 

6. comunicação sobre responsabilidade social;  

7. gestão e comunicação de risco e de crise. 

Neto conclui que: 

É alto o preço pago por organizações que não adotam planejamento, estratégias e 

técnicas de comunicação corporativa. Não se comunicar durante uma crise, ou fazê-

lo apenas de forma reativa — com discursos incoerentes e sem preparo — pode dar 

a impressão inicial de que o problema foi resolvido; mas quando o público percebe a 

fragilidade da governança, a empresa acaba perdendo reputação, competitividade e 

património. (Neto 2013: 22) 

De modo a enfrentar uma crise, a organização necessita de uma equipa que integre ―a 

alta direção e os responsáveis de diversas áreas, dependendo do tipo de empresa da qual 

se trate: legal, produção, finanças, logística, recursos humanos e, obviamente, 

comunicação. Para o consultor de comunicação, a principal preocupação deve ser 

resguardar a imagem corporativa e a imagem de seus produtos ou serviços‖ (Orduña 

2002: 3). Existem, no entanto, inúmeros fatores e variáveis de risco que podem 

influênciar a reputação de uma organização. Para que isto seja o mais controlado 

possível é necessário que ―os consultores/responsáveis de comunicação assegurem que a 

Direcção das empresas se comprometam com a preparação do plano de crise (...). As 

crises bem geridas, podem ser oportunidades para reposicionar uma marca e fortalecê-

la.‖ (Anipla 2010: 1)  

Gerir a reputação através da comunicação torna-se, assim, essencial para qualquer 

empresa. ―Garantir que a organização comunica claramente, não apenas os seus 

resultados financeiros, mas a forma como trata os seus colaboradores e como contribui 

para a sociedade‖ é uma das ideias fundamentais que devem ser passadas para o público  

(Fombrun & van Riel cit in Jorge 2010: 21). Estudos de Davies, Chun, Silva e Roper 

abordados por Jorge (2010) demonstraram que ―a gestão da reputação resulta de uma 

série de ligações entre clientes e colaboradores, constituindo uma cadeia de reputação 
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cujo o aspecto fundamental é a satisfação de clientes e de colaboradores‖, como fica 

comprovado pelo seguinte esquema: 

A empresa encontra-se no centro da «equação» e precisa de desenvolver a sua missão 

tendo em conta os dois elementos que com ela se relacionam. A reputação, a imagem e 

a identidade continuam a ser as variáveis essenciais a todo o esquema, estas relacionam-

se entre si e tornam possível as ligações entre organização e os stakeholders. A gestão 

destes três elementos deve ser, então, vista como prioridade para quem gere as relações 

de diálogo. 

 Gestão da reputação deve preocupar-se com duas coisas: imagem e identidade. 

Nesse âmbito, os gestores devem procurar em alinhar esses aspectos, fornecendo 

ligações, tanto emocionais como racionais, que completem aquilo que chamamos a 

cadeia de reputação. Como a percepção dos stakeholders está ligada à identidade da 

organização, ao gerirmos a percepção internamente estamos a gerir a nossa 

percepção externa. (Jorge 2010: 22) 

Esta questão da comunicação nas organizações tem vindo a ganhar terreno, o status 

da comunicação passou de um nível secundário para um dos mais importantes no que 

toca às empresas, como evidenciam Girard e Almeida (2009: 3): 

Outra questão refere-se à mudança de status da comunicação nas organizações. 

Se antes a comunicação era a última área a ser lembrada quando se falava em 

estratégica corporativa, hoje ela deve ser percebida como elemento líder na 

Ilustração 9 - Raciocínio da cadeia de reputação 

Fonte: Davies, Chun, Silva & Roper cit in Jorge 2010: 21 
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estratégia global. Essa mudança aponta para a necessidade de a comunicação 

participar efetivamente da estrutura do poder decisório, envolvendo-se nos processos 

e nas decisões da alta gestão. Só assim poderá posicionar-se estrategicamente nas 

organizações. 

Numa empresa, a comunicação corporativa tem um papel evidente no no que toca a 

administrar os relacionamentos da organização. A construção destes relacionamentos 

com os vários públicos faz-se através de diálogos contínuos que resultam numa relação 

de confiança crescente (Cf. Tavares 2015: 2-3). Tavares recorre ao pensamento de 

Schultz e Kitchen que garante que deve haver monitorização constante ao nível 

comunicacional da empresa: 

(...) a comunicação deve monitorar constantemente as suas ações, demonstrando 

ser efetiva em concretizar, através de seu campo de atuação, os objetivos gerais da 

organização. Por fim, deve, ainda, manter uma interface integrada com toda a 

organização, dando suporte e consolidando sua identidade, imagem e reputação 

frente aos diversos públicos, através do diálogo (Schultz & Kitchen cit in Tavares 

2015: 3). 

Embora seja de entendimento geral que a comunicação corporativa representa uma 

peça fundamental nas empresas, existem outros fatores indispensáveis para se obter 

reputação. Riel (cit in Tavares 2015: 5) concorda que ―uma identidade forte, sustentada 

em valores que se desenvolvem por meio de diretrizes e posturas conscientes 

consolidadas ao longo do tempo‖ é fundamental para se manter a reputação inabalável. 

A reputação de uma empresa é avaliada pelas suas atitudes e pela sua identidade que 

não deve ser sujeita a alterações constantes ao longo do seu percurso.  

Fombrun e Van Riel estabeleceram seis dimensões que demonstram o valor da 

comunicação no processo de construção da reputação (Girard & Almeida 2009: 7): 

1. Visibilidade: ―Não há reputação sem visibilidade.‖ É a primeira afirmação dos 

autores. Para que a empresa ganhe visibilidade positiva é necessário que esta se 

mantenha coerente e consistente no seu percurso. Fombrun e Riel afirmam que as 

empresas não devem, por isso, recorrer apenas às tradicionais ações publicitárias, 

dando espaço para a articulação de todas as áreas da comunicação, conferindo 

especial atenção aos resultados obtidos com a comunicação social espontânea. 

2. Distintividade: ser diferente é uma arma poderosa nos dias de hoje. Ter a 

capacidade de diferenciar-se da concorrência significa que é necessário ter 
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características próprias que sejam de imediato associadas à empresa. Neste caso, 

a comunicação corpotativa tem um papel fundamental. Esta deve ser pensada de 

modo a dar maior distintividade à organização. 

3. Transparência: é necessário, para os autores do estudo, adotar uma ―polìtica de 

portas abertas‖. O público gosta de sentir clareza e compromisso na organização. 

Para isso é necessário haver canais de comunicação fluentes dirigidos a todos os 

grupos de relacionamento.  

4. Consistência: uma empresa deve manter uma imagem coesa e única para o seu 

público. Não pode, ou não deve, dizer uma coisa num dia e no outro ter uma ideia 

diferente. O discurso deve ser coerente para, consequentemente, formar uma 

imagem consolidada e e uma reputação inabalável. Isto permitir-lhe-á conquistar 

credibilidade junto do público. 

5. Autenticidade: neste aspeto, os autores concordam que a empresa deve recorrer 

ao apelo emocional para se vincular ao seu público. É necessário que a empresa 

estabeleça uma missão, tenha crenças, valores e visões próprias que entrem de 

acordo com o público externo e interno. É essencial, então, ter responsabilidade 

social e, mais do que tê-la, é preciso demonstrá-la. 

6. Responsividade: Foi incluida no estudo mais tarde. A responsividade diz 

respeito à dinâmica comunicacional que a empresa estabelece com os 

stakeholders. O objetivo é que este grupo seja posto a par das decisões da 

empresa sem que seja necessário pedir por essas informações. 

Estas seis dimensões representam, segundo Fombrum e Riel, o quaociente de 

expressividade. Jorge (2010: 20) refere que para uma organização ser expressiva esta 

―não pode entender a comunicação como um processo mecânico que serve as iniciativas 

estratégicas da organização. A comunicação deve ser entendida como um processo 

retórico, em que a agenda estratégica da organização colabora na construção de 

significados para influenciar os seus públicos.‖ O autor sugere que as organizações 

devem consolidar uma comunicação expressiva e consistente, externa e internamente, 

com os seus públicos (Cf. Jorge 2010: 20). Os conceitos propostos por Fombrum e Riel 

devem ser respeitados e cumpridos porque caso isso não aconteça ―a reputação 

favorável pode ser uma ilusão temporária que desaparecerá quando posta à prova numa 

situação de crise. Podemos colocar a hipótese de que se a reputação não for genuína, 

esta pode não funcionar como um escudo numa situação de crise‖ (Jorge 2010: 33) 
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Todas as dimensões acima apresentadas funcinam em conjunto de modo a comunicar 

os valores da organização (Cf. Jorge 2010: 19). 

Através do estudo de Fombrun e Riel é evidente que existe uma relação direta entre 

comunicação e reputação e que a construção de uma depende diretamente da outra. O 

autor acaba por provar isso quando, juntamente com Halderen, elabora o modelo de 

―expressividade corporativa‖. Esta teoria demonstra que as empresas com melhor 

reputação são as que investem mais esforços nas três dimensões analisadas neste 

modelo: sinceridade, transparência e consistência, como podemos conferir no esquema 

que se apresenta (Girard & Almeida 2009: 7): 

 

 

 

 

 

Estas três dimensões não devem ser separadas, devem estar presentes na política das 

organizações. Uma empresa mostra sinceridade quando é genuína e demonstra isso ao 

seu público em toda a sua plenitude. Revela transparência quando tem uma postura clara 

em todo o tipo de comunicação que estabelece com o público. A comunicação de uma 

empresa mostra-se consistente quando existe um padrão coerente no seu diálogo. A 

consitência é um fator de congruência, lógica e veracidade que tem de pautar a realidade 

de uma organização. É através da comunicação que estas medidas são difundidas para o 

Sinceridade 

• As teorias da persuasão sugerem que as pessoas só aceitam e são influenciadas por 
informações que julgam sinceras 

• Em termos organizacionais, sinceridade significa que as informações comunicadas 
correspondem aos reais atributos de uma organização 

Transparência 

• Os grupos de relacionamento procuram fontes de informação que revelem a 
identidade da firma de forma transparente, permitindo perceber os seus reais 
atributos 

• As informações divulgadas devem ser completas, honestas e bilaterais. 

Consistência 

• Os atributos direcionados aos públicos dependem da consistência do comportamento da 
organização através de diversas situações ao longo do tempo, ou seja, quanto mais as organizações 
expressam sua identidade de forma consistente através da comunicação, melhores são as 
percepções dos públicos sobre ela 

• A consistência das informações demonstra que valores e crenças da organização não são 
passageiros 

Reputação 

Corporativa 

Ilustração 10 - Dimensões do Modelo de Expressividade Corporativa 

Fonte: Elaboração própria 
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público o que resulta na influencia da perceção que este tem da organização, ou seja, as 

mensagens passam a fortalecer a reputação da empresa. Mais uma vez fica provado que 

a comunicação e a reputação são fatores interdependentes e, quando utilizadas em 

conjunto, têm resultados excelentes para a organização. 

Almeida e Nunes (2007: 261) reconhecem que a empresa que opta pela consistência 

e coerência ao longo dos anos tem uma posição mais clara e definida na perceção dos 

seus públicos. Riel (cit in Almeida e Nunes 2007: 262) aborda também este assunto e 

explica que ―a comunicação alinha melhor as expectativas e demandas dos seus 

stakeholders quando a empresa adota uma única história corporativa, utilizada como 

fonte de inspiração tanto para as ações de comunicação interna quanto para a 

comunicação externa.‖  

Assistimos a muitas campanhas institucionais, relatórios de sustentabilidade, 

projetos culturais e sociais desvinculados de valores e práticas organizacionais. E 

isso fragiliza a relação entre a comunicação e a reputação na medida em que o 

discurso é um e a prática é outra. Internamente, a organização precisa ter clareza de 

―quem somos‖, ―aonde queremos chegar‖ e ―como somos vistos‖ para que possa 

alinhar suas práticas e seus discursos. (Almeida e Nunes 2007: 262) 

As organizações precisam de ser minuciosas e escrupulosas no que à comunicação 

corporativa diz respeito. ―Crises de comunicação são factos inesperados que podem 

comprometer a imagem, a credibilidade e a reputação de uma pessoa, empresa ou 

instituição.‖ (Dihl e Gorniski 2008: 41) 

2.5 O papel das Relações Públicas em momentos de crise 

No domínio das crises empresariais torna-se fundamental definir o papel das 

Relações Públicas uma vez que quem desempenha a função está diretamente 

relacionado com as políticas da empresa. As falhas que provocam crises são, por vezes, 

falhas internas que ao ao encontro do trabalho destes profissionais.  

Existem várias definições para o termo Relações Públicas. Esta variante gerou, desde 

sempre, alguma confusão devido à delimitação do seu campo de atuação que nem todos 

concordam ser a mesma.  

2.5.1 Características das Relações Públicas 

A realidade das Relações Públicas―num certo sentido são tão antigas como a própria 

comunicação humana.‖ Wilcox et al. (cit in Sousa 2003: 16) 
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Cruz Sandoval (2004: 84) explica que as Relações Públicas passaram a ocupar, desde 

cedo, um papel especial na vida das organizações. Ao longo dos tempos, as atividades 

que formam o rol das relações públicas foram sendo alteradas em resposta às 

necessidades e complexidades da vida organizacional (Cf. Cruz Sandoval 2004: 84). 

Sousa (2003: 6) aborda, no seu estudo, o senso-comum envolto na profissão:  

Há quem confunda um porteiro de discoteca com um profissional de relações 

públicas; ou um vendedor com um relações públicas; ou ainda um especialista em 

marketing com um relações públicas. Na realidade, embora algumas dessas tarefas 

possam tocar as relações públicas, elas não são relações públicas. Como são 

multifacetadas, as relações públicas nem sempre são bem entendidas, 

particularmente ao nível do senso-comum. 

Deste modo, Sousa (2003: 6) define as Relações Públicas como sendo: 

Um conjunto de técnicas de investigação e de comunicação integrada e 

planificada, alicerçadas em conhecimentos científicos e desenvolvidas intencional, 

processual e continuamente, a partir de instâncias directivas, que visam, entre outros 

fins, contribuir para: 1) a criação e gestão de imagens positivas de pessoas, 

organizações, bens e serviços; 2) a mudança de comportamentos, atitudes e 

cognições de pessoas e organizações; 3) a resolução de problemas pontuais e de 

crises; 4) a facilitação de tarefas; 4) a integração social, cultural e profissional; 5) a 

fluidez de circulação de ideias e informações; 6) a análise de tendências e a previsão 

de consequências; etc. 

Sandoval classifica esta função valendo-se da definição de mais de trinta associações 

da área: 

A prática de relações públicas exige uma ação planeada, apoiada pela 

investigação, pela comunicação sistemática e pela participação programada, de 

modo a elevar o nível de compreensão, solidariedade e colaboração entre uma 

entidade, pública ou privada, e os grupos sociais a  ela vinculados, num processo de 

integração dos interesses legítimos, para promover o seu desenvolvimento mútuo e o 

da comunidade a que pertencem.
26

 (Sandoval 2004: 85-86) 

                                                           
26

 Texto Original: El ejercicio profesional de las relaciones públicas exige una acción planeada, con 

apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática y en la participación programada, para elevar el 

nivel de entendimiento, solidaridad y colaboración entre una entidad, pública o privada, y los grupos 

sociales a ella vinculados, en um proceso de integración de intereses legítimos, para promover su 

desarollo recíproco y el de la comunidad a la que pertenecen. 
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Já Andrade (2005) sugere que existem várias leituras, dependendo do local do globo 

onde nos encontramos. O autor diz que a visão europeia de Relações Públicas se baseia 

no seguinte, ―Relações Públicas são o esforço deliberado, planificado e permanente para 

estabelcer e manter mútua compreensão entre uma organização e o seu público.‖ 

(Galitzine cit in Andrade 2005: 37). 

O papel de um profissional de RP é variado, não se vinculando apenas a uma tarefa 

específica. Sousa (2003) esclarece que o RP pode fazer assessoria de impresa num 

momento mas no momento seguinte pode fazer parte de uma sessão de brainstorming 

para encontrar soluções, por exemplo, para mudar a imagem de uma empresa em crise. 

Pode ter o papel interno de negociações com funcionários que exijam mais e ameacem 

com medidas extremas, e num momento seguinte pode planificar folhetos, cartazes ou 

videos institucionais para posicionar uma organização no mercado ou preparar um 

evento cultural, de solidariedade, entre muitas outras coisas (Cf. Sousa 2003: 6)  

O mesmo autor reconhece que: 

As relações públicas podem ainda entender-se como um conjunto de técnicas de 

comunicação planificada, porque as acções de relações públicas são, na sua essência, 

acções de comunicação articuladas e organizadas, que obedecem a planos, traçados 

com objectivos determinados e em função dos orçamentos disponíveis. (Sousa 

2003:7) 

Wilcox (2001) considera que o termo abrange tudo o que diga respeito à 

comunicação organizacional. O autor, citado por Sousa (2003) na sua obra, afirma que é 

frequente utilizarem-se ―as designações de comunicação empresarial e comunicação 

organizacional para designar aquilo que, na sua essência, são relações públicas‖ 

(Wilcox cit in Sousa 2003: 13). 

Por fim, Sousa (2003) menciona que as Relações Públicas se distinguem de áreas 

como o jornalismo, visto que perseguem finalidades diferentes e têm públicos e 

alcances também diferentes (Sousa 2003: 14). Devem distinguir-se, também, da 

publicidade pois ―a publicidade é uma área da comunicação mais especializada, 

enquanto as relações públicas têm maior alcance, ocupando-se desde o comportamento 

dos colaboradores de uma entidade à forma de atender o telefone (Sousa 2003: 14). Não 

devem, igualmente, ser confundidas com o marketing. O autor apresenta várias 

diferenças entre estas duas disciplinas que se banalizam na mente de quem as vê como 

iguais. Esclarece, portanto, que as relações públicas, apesar de também se valerem de 

técnicas persuasivas, ―têm por objectivo ideal estimular a compreensão mútua entre uma 
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entidade e os seus públicos, através da comunicação, e contribuir para que ambos os 

lados se ajustem em termos de comportamentos, atitudes e cognições [imagens, ideias, 

etc.]‖ (Sousa 2003: 14) O marketing ―visa, essencialmente, persuadir o público externo 

de uma entidade e "vender" produtos, ideias ou pessoas.‖ (Sousa 2003: 14). Como 

diferença geral, pode considerar-se que ―o marketing se situa na fronteira entre a gestão 

e a comunicação‖ (Sousa 2003: 14) já as relações públicas ―situam-se mais claramente 

no campo da comunicação, embora toquem a fronteira da gestão, uma vez que são, 

também elas, uma ferramenta de gestão.‖ (Sousa 2003: 14) 

Posto isto, os profissionais de RP apresentam características que se tornam 

importantes explicar. Uma crise pode ser despoletada por diversos motivos e, de entre 

as imensas hipóteses de crises que podem assolar uma organização, muitas podem 

dever-se a falhas de comunicação internas ou externas. Este aspeto relaciona-se com a 

prática das RP numa empresa. 

As relações públicas são intencionais, processuais e contínuas. São intencionais 

―pois a actividade de RP é deliberada e formatada para influenciar com intenção, 

aumentar a compreensão, difundir informação e obter feedback dos públicos-alvo. As 

relações públicas eficazes são aquelas que alcançam o resultado desejado‖ (Sousa 2003: 

7). Em tempos de crise esta característica é fundamental, deve ser implementada em 

todas as fases, incluindo na fase anterior à crise e no pós-crise. Por isso, os profissionais 

da área devem participar nos processos organizacionais, nas tomadas de decisão e na 

estruturação de políticas em qualquer momento, mas principalmente quando a empresa 

atravessa uma crise (Cf. Sousa 2003: 7). As RP são processuais visto que as suas ações 

se efetuam ―num processo faseado que implica o diagnóstico e a terapêutica, ou seja, em 

concreto, a observação, investigação e análise; a planificação, o desenho de políticas, 

programas e acções e sua orçamentação; a execução; a avaliação; e o feedback.‖ (Sousa 

2003: 7-8). Em crise, esta analogia é perfeitamente compreendida. O diagnóstico a que 

se refere Sousa é primordial e a observação e investigação revelam informações que 

determinam o caminho a seguir, não só a nível externo mas também interno. O 

conhecimento do que se viveu, está a viver, ou poderá vir a viver é o princípio básico 

para se começar uma boa resolução. 

Por fim, Sousa (2003: 8) refere que as relações públicas são contínuas ―pois só 

assim podem gerir as variáveis que afectam as cognições (imagem), as atitudes e os 

comportamentos dos públicos de uma organização.‖ 
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A característica imprescindível à atividade dos profissionais de RP centra-se na 

comunicação bidirecional que estes têm de mantêr entre a empresa e os seus públicos. 

Existem, no entanto, três tipos de comunicação (Sousa 2003: 8): 

 Comunicação interna: diz respeito à comunicação direcionada para todos os que 

colaboram com a organização e é desenvolvida por membros dessa mesma 

instituição. 

 Comunicação externa: está direcionada para os públicos que estão de algum 

modo relacionados com a empresa externamente, como clientes, meios de 

comunicação, etc. 

 Comunicação mista: refere-se à comunicação direcionada para os públicos que 

desempenham as duas comunicações supracitadas, ou seja, aos indivíduos que 

funcionem, simultaneamente, como público interno e externo.  

As aplicações práticas das RP são, ainda, agrupadas em três níveis (Cruz Sandoval 

2004: 86): 

1) Gestões positivas: consiste na boa vontade e no grau de interesse no que diz 

respeito às atividades da organização de modo a favorecer a sua expanão. 

2) Ações para salvaguardar a reputação: a este nível, o autor sugere que todas as 

práticas e costumes internos que possam danificar a imagem externa da 

organização devem ser eliminados ou restruturados. 

3) Relações internas: a constante prática das técnicas das relações públicas a nível 

interno devem ser fomentadas para que os colaboradores sejam incentivados a 

identificar os seus interesses e perceber se estes correspondem aos interesses da 

organização 

Kunsch identifica, ainda, quais as atividades relacionadas com o ramo das RP que 

promovem o lado corporativo das organizações. Kunsch (2002: 95) sugere que elas: a) 

identificam os públicos, suas reações, perceções e pensam em estratégias 

comunicacionais de relacionamentos de acordo com as demandas sociais e o ambiente 

organizacional; b) supervisionam e coordenam programas de comunicação com 

públicos – grupos de pessoas que se auto organizam quando uma organização os afeta 

ou vice-versa; c) prevêem e gerenciam conflitos e crises que porventura afetam as 

organizações e podem surgir de entre muitas categorias: empregados, consumidores, 

governos, sindicatos, grupos de pressão, etc. 
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Pinho concorda que as RP são ―um programa ou investimento a longo prazo [que] 

podem alcançar resultados mais imediatos.‖ (Pinho 2002: 10)  

2.5.2 As Relações Públicas nas Crises  

Uma crise pode avidenciar problemas da organização e fomentar outros que não 

existiam. Problemas esses por vezes relacionados com ―a crediblidade, com a sua 

relação com os seus públicos e, ainda, com a sua imagem e reputação‖ (Diegues 2011: 

6). Estes são situações que requerem o trabalho de um profissional de RP visto que uma 

das suas áreas envolve a gestão de crises. 

Existe um rol de atividades onde um profissional de RP atua. Jorge (2003: 8-13) 

refere algumas áreas de intervenção que relacionam diretamente o trabalho de um RP a 

cenários de crise: assessoria e consultoria em comunicação de imagem, assessoria 

mediática, resolução e gestão de conflitos, relações com os colaboradores, relações com 

o público externo em geral e comunicação de crise. É precisamente esta última categoria 

que interessa ao estudo.  

A comunicação de crise baseia-se na prevenção e no planeamento da respostas 

comunicacional em situações de crise (Cf. Sousa 2003: 12) As várias fases de uma crise 

interfere objetivamente com o papel do RP numa empresa, o papel que este profissional 

representa reflete o espírito e a força da organização, assim como o respeito que ela tem 

pelo público. Sousa (2003: 12-13) refere que a postura adotada pelos RP pode ser de 

dois tipos: a) pró-ativa, é mais dispendiosa, mas aumenta a capacidade de prevenção das 

crises e prepara a entidade para melhor lhes dar resposta; e reativa, é uma atitude dentro 

dos padrões causa-efeito e que não proporciona grandes mudanças. 

Numa situação de crise, o planeamento estratégico das relações públicas passa por 

determinadas diretrizes que têm de ser cumpridas. Primeiramente, e antes da eventual 

crise aparecer, os profissionais devem realizar um inventário com todas as crises 

passíveis de acontecer. Perante isto, é necessário estudar as respostas a dar a cada uma 

das possíveis crises. Outra das funções inerentes à função diz respeito à constituição 

antecipada da equipa de gestão de crise, são os profissionais da área de RP que decidem 

quais os elementos que devem integrar a equipa. Os RP devem, ainda, proceder a 

simulações de cenários de crise de modo a preparar a equipa escolhida, devem, por fim, 

escolher o espaço físico onde a equipa de gestão de crise se pode instalar e elaborar o 

manual de resposta à crise. Em suma, quem desempenha esta função, em momentos de 
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crise, é responsável pela definição de todos os meios a utilizar e define quais os 

procedimentos, internos e externos, a seguir (Cf. Sousa 2003: 12) 

Toda a estratégia comunicacional para resposta a crises, tendo em conta que 

influencia a imagem da organização, é pensada em conjunto pela equipa de gestão de 

crise e pelos RP da empresa. 

Kunsch (2002) refere algumas teorias desenvolvidas na área das RP. A autora 

explora a análise de Ehling, White e Grunig (1992) que apresentam quatro correntes de 

pensamento que dizem ser essenciais para distinguir as RP de marketing. As teorias 

apresentadas são modelos que evitam situações de crise ou ajudam quando a 

organização já vive o momento: teoria interorganizacional, teoria do gerenciamento, 

teoria da comunicação e teoria de conflitos-resoluções (Cf. Kunsch 2002: 97). 

 O primeiro modelo ―trata de relações e interações no mundo da sociedade 

organizacional e no interior de cada organização‖ (Kunsch 2002: 97). A teoria: 

enfatiza o caráter de gerenciamento da comunicação assumido pela atividade, 

auxiliando a alta administração a manter-se informada sobre os interesses da opinião 

pública (...) É por isso que muitos teóricos adotam como fator essencial que as 

relações públicas sejam uma gerência ligada diretamente à alta administração, para 

que elas funcionem como elo de integração entre a organização e todos os seus 

públicos.‖ (Franchon 2008: 3-4)  

O modelo confirma a importância da comunicação interna e externa que em 

momentos de crise é crucial. A segunda teroria, teoria do gerenciamento, ―lida com as 

incertezas, com as tarefas e responsabilidades para a tomada de decisões e a 

implantação dos planos de ações‖ (Kunsch 2002: 97). As incertezas referidas pela autor, 

assim como todas as decisões, em situações de crise podem agravar o cenário da 

organanização, os profissionais da área devem, por isso, manter estas medidas 

controladas e implementar ações que correspondam à identidade da empresa, sem 

contrariedades e incoerências.  

É importante ressaltar, ainda, que para uma atuação estratégica das relações 

públicas é necessário que os profissionais conheçam os anseios e necessidades dos 

públicos da organização, para que haja um equilíbrio de interesses em ações que 

valorizem o diálogo. Esta é a base para um posicionamento estratégico das relações 

públicas, identificando cenários (...). (Franchon 2008: 5) 
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No que diz respeito à teoria da comunicação, ou função mediadora, esta tem como 

missão estabelecer diálogo entre organização e públicos (Cf. Franchon 2008: 5). A 

autora explica que esta teoria demonstra a importância do diálogo bidirecional, ou seja, 

o modelo não encara o diálogo no sentido restrito de informar algo ao público mas sim 

como ―a troca ou discussão de idéias, de opiniões, de conceitos, com vistas ao 

entendimento‖ (Franchon 2008: 5). O diálogo e o entendimento mútuo em cenários de 

crise favorecem a imagem da organização, é da responsabilidade da área das relações 

públicas privilegiar a comunicação em benefìcio da empresa. Kunsch afirma que ―o 

verdadeiro trabalho de relações públicas é aquele que, além de informar, propicia o 

diálogo.‖ (Kunsch 2002: 106) 

Por fim, a teoria de conflitos-resoluções ―está relacionada às relações de poder dentro 

das organizações, à administração de conflitos‖ (Franchon 2008: 6). As relações 

públicas estão associadas ao gerenciamento de crises uma vez que a atividade é 

―responsável por negociações, estratégias de comunicação e ações concretas para 

solução de problemas entre organização e públicos.‖ (Franchon 2008: 7) Para Grunig 

(2003) o constante contacto com o público por parte dos RP’s possibilita mais 

facilmente a identificação de questões emergentes (Grunig cit in Franchon 2008: 7). 

Franchon explica alguns princípios a seguir pelos RP’s, adaptando o seu pensamento ao 

de Grunig (2003) e Junior (2004): 

Nos casos de crise, Grunig sugere a adoção de quatro princípios: o 

estabelecimento de relacionamentos duradouros para que a crise não aconteça; a 

aceitação da responsabilidade, pela organização, em administrar a crise; o princípio 

da transparência nas informações; e a comunicação simétrica, já abordada 

anteriormente.  

As relações públicas no gerenciamento de crises também estão presentes no 

trabalho de Carvas Junior (2004), que infere sobre a importância de um trabalho de 

comunicação que deve ser anterior à crise e fornece algumas dicas de como lidar 

com estas situações: ―não há regras claras e definidas para administrar situações de 

crise. O trabalho preventivo deve ser absolutamente privilegiado.‖  (Franchon 2008: 

7)  

As relações públicas podem, assim, ser vistas como meios que identificam problemas 

e oportunidades devido à sua proximidade com o público, elas conseguem ter a 

perceção da opinião pública mais facilmente que os próprios dirigentes. Conseguem, 

segundo Kunsch, avaliar como os comportamentos dos públicos, mediante a opinião de 

cada um, podem vir a afetar a organização (Cf. Kunsch 2002: 104). Em casos de crises 



113 

 

que coloquem a imagem da organização em causa, ―as relações públicas devem, com 

base na pesquisa e no planeamento, encontrar as melhores estratégias comunicacionais 

para prever e efrentar as reações dos públicos e da opinião pública em relação às 

organizações‖ (Kunsch 2002: 104). A mesma autora defende ainda que os profissionais 

que lidam com os conflitos devem valer-se ―de técnicas e instrumentos de comunicação 

adequados para promover relacionamentos efetivos‖ e administrar ―perceções para 

poder encontrar saídas estratégicas institucionalmente positivas.‖  

Gerir a comunicação em crise é um dos pontos fundamentais inerentes às funções 

dos RP’s, a comunicação embora seja para o público em geral, deve direcionar-se 

especificamente para os públicos relevantes da organização, como evidencia a ilustração 

proposta por Sandoval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A base da ilustração assenta, uma vez mais, na cultura comunicacional da 

organização realizada pelos profissionais de RP (Cf. Cruz Sandoval 2004: 212) 

Uma outra estratégia que pode também ser utilizada, tanto em crise como em 

momentos estáveis, refere-se à auditoria de opinião. Parte, uma vez mais, da iniciativa 

do profissional de RP desenvolver esta medida que consiste no ―levantamento que se 

faz junto dos públicos-lìderes.‖ (Kunsch 2002: 305) Por norma, quando surge um 

problema na organização dá-se inìcio a esta medida permitindo, assim, ―destacar 

informações realmente significativas para a correta análise de um problema, residindo a 

sua significação na qualidade do público entrevistado e não na quantidade (...)‖ (Kunsch 
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Ilustração 11 - Modelo de Relações Públicas de Crises 

Fonte: Cruz Sandoval 2004: 212 
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2002: 305). A autora faz questão de referir isto uma vez que a escolha do público é 

essencial para determinar o problema já que não se vai entrevistar quem não faz parte 

do rol de consumidores ou potenciais consumidores da organização. A auditoria de 

opinião serve também para reforçar o plano de comunicação de crise de uma empresa 

pois através dos resultados é possível fazer um diagnóstico correto, com vista na 

realização de um planeamento de ações futuras para intervir nessa mesma realidade ou 

situação.‖ (Kunsch 2002: 307) 

Para concluir, Dornelles (2007: 24) destaca duas visões no plano das Relações 

Públicas relativamente às crises: visão ingénua, quando um RP ou a organização 

considera que ―Relações Públicas não apagar incêndios‖. É uma visão minimalista e que 

despreza a oportunidade de evolução da empresa. Visão crìtica: ―percebe os incêndios 

como oportunidades, jamais como obstáculos.‖  

Sandoval afirma que o trabalho das RP ―surge a partir do coração da empresa para 

coordenar a comunicação entre os diferentes níveis da organização.
27

‖ (Cruz Sandoval 

2004: 213). 

2.6 Análise SWOT 
 

―O planeamento estratégico da comunicação assume uma maior importância se 

compreendermos que é em geral a melhor fonte e o melhor ponto de partida com vista à 

excelência e à eficácia da comunicação nas organizações‖ (Kunsch cit in Campos 

2013:16). A necessidade de um plano estratégico de comunicação nas organizações  

torna-se evidente nos dias que correm, tendo este como objetivo a realização das 

principais metas que uma organização pretende alcançar. Um planeamento estratégico 

rigoroso e claro traz consigo inúmeras vantagens associadas, sendo possível através 

deste realizar, 

uma análise ambiental externa, sectorial ou de tarefa e interna, chegando-se a um 

diagnóstico organizacional capaz de indicar as ameaças e as oportunidades, os 

pontos fracos e os pontos fortes, ou seja, traçar um perfil da organização no contexto 

económico, político e social. (Kunsch cit in Campos 2013: 16) 

Nos dias que correm torna-se imprescindível para qualquer negócio realizar uma 

avaliação estratégica da empresa e do seu meio envolvente.  

                                                           
27

 Texto Original: surge desde el corazón mismo de la empresa al coordinar la comunicación entre los 

diferentes niveles de la organización. 



115 

 

São várias as razões que corroboram esta prática. Vejamos, por exemplo, a diminuta 

fidelização dos clientes que é cada vez menos frequente devido às exigências que eles 

próprios reivindicam, o âmbiente cada vez mais competitivo ou até o clima de 

desaceleração da economia (Cf. PME negócios). 

É essencial para uma empresa avaliar a perspetiva do mercado na qual está inserida e 

sobre o qual atua, assim como ter em conta o comportamento das outras organizações 

face à competitividade que cada uma representa no setor. Para uma correta análise de 

todo o ambiente organizacional torna-se necessário perceber e avaliar as características 

internas da empresa assim como o ambiente externo (Cf. Bicho e Baptista 2012). É 

precisamente a partir deste estudo contextual, 

usualmente designada por análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats), que uma instituição poderá, entre outras coisas, redefinir os princípios 

e valores que constam da sua missão institucional, construir novas políticas e traçar 

novos objectivos e com base no orçamento disponível, divulgar as suas actividades e 

implementar as suas acções. (Campos 2013: 16) 

A análise SWOT revela-se um processo simples mas fundamental para ajudar uma 

organização a evitar crises já que apresenta as fraquezas (Weaknesses) e as ameaças 

(Threats) inerentes à empresa, assim como as forças (Strengths) e as oportunidades 

(Opportunities) que podem mudar o rumo da organização se esta estiver fragilizada. 

Bicho e Baptista apresentam no seu estudo um capítulo dedicado à formação de uma 

matriz de dois eixos - análise interna, que engloba os pontos fortes e fracos e análise 

externa que diz respeito às oportunidades e ameaças. Estas variáveis são sobrepostas de 

modo a facilitar a tomada de decisões em momentos estratégicos ou em momentos de 

crise (Cf. Bicho e Baptista 2006: 14): 

 

 

 

 

 

  

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A própria organização tem de ter noção das suas características de modo a agir de 

forma correta e perspicaz, essencialmente em situações de crise.    

A análise relativa aos pontos fortes e pontos fracos da empresa insere-se na vertente 

interna da organização, estas variáveis dependem dela e dos seus colaboradores. Já as 

ameaças e as oportunidades dizem respeito ao ambiente externo à organização, ou seja, 

a todos os fatores que direta ou indiretamente afetam a realidade organizacional. Bicho 

e Baptista concordam que: 

no conjunto da estratégia global de uma empresa, a análise estratégica cobre a 

parte referente ao diagnóstico e a avaliação estratégica. A sua avaliação deve atender 

à plausibilidade e consistência dos componentes, e ponderar a interacção entre a 

envolvente externa (macroambiente e ambiente competitivo) e interna (vantagens 

competitivas e sua sustentabilidade). É este o objectivo da análise estratégica 

enquanto componente do Planeamento Estratégico.  (Bicho & Baptista 2006: 3) 

A análise interna será feita a partir do inquérito por entrevista realizado a um 

elemento do departamento de comunicação da TAP. Visto que a referida entrevista foi 

realizada pouco tempo depois da crise que assolou a instituição, os dados obtidos não 

foram os desejados, embora tenha sido possível perceber alguns pontos fortes e fracos 

Ilustração 12 - Matriz SWOT 

Fonte: Bicho e Baptista 2006: 15 
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da empresa. No que toca aos fatores externos, e embora a representante da TAP tambem 

tenha abordado alguns, são mais facilmente percetíveis para quem está de fora, tendo 

sido por isso detetados com maior exatidão. Bicho e Baptista consideram o modelo 

SWOT uma ferramenta indispensável avaliando-o como uma indispensável etapa na 

análise estratégica empresarial (Cf. Bicho e Baptista 2006: 3). O modelo torna-se, 

assim, essencial para a formação de planos de crise visto que foca muitos dos pontos 

vulneráveis da organização. 

2.6.1 Análise Externa 

O ambiente externo a uma organização não pode ser controlado por ela, mas Bicho e 

Baptista (2006) consideram que não é por isso que a empresa não o deva conhecer. Pelo 

contrário, os autores acreditam que ―apesar de não podermos controlá-lo, podemos 

monitorizá-lo, procurar aproveitar as oportunidades da maneira mais ágil e eficiente, e 

evitar as ameças enquanto for possìvel.‖ (Bicho & Baptista 2006: 14) 

Da análise externa fazem parte as oportunidades e as ameaças. Ambas apresentam 

um impacto significativo para a empresa, seja um impacto positivo (oportunidades) seja 

negativo (ameaças). Estes fatores provenientes do exterior devem servir para a empresa 

tirar partido ao ponto de construir barreiras defensivas que a protejam (Cf. IAPMEI 

2015).  

Como oportunidade podemos considerar as forças externas incontroláveis pela 

empresa, que podem ―favorecer a sua ação estratégia, desde que reconhecidas e 

aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram‖ (Tiffany & Peterson 2000: 146). 

Como ameaças vêem-se as forças, igualmente incontroláveis, mas que ―criam 

obstáculos à estratégia, que poderão ou não ser evitadas, desde que reconhecidos em 

tempo hábil.‖  (Tiffany & Peterson 2000: 146) 

A importância desta análise está associada ―à necessidade de, dentro do possível, os 

gestores e outros responsáveis preverem eventuais desenvolvimentos futuros que 

possam ter maior ou menos impacto futuro nessa mesma organização.‖ (Bicho & 

Baptista 2006: 13) Os autores avaliam o ambiente externo em duas partes: 

 Ambiente geral ou Macroambiente: nível exterior que afeta todas as industrias, 

embora de modo diferenciado; 

 Ambiente de Insustria ou Competitivo: diz respeito a todos os intervenientes 

próximos e é tratado pela análise de Porter 
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O primeiro ambiente a que se referem, corresponde à homogeneidade com que o 

ambiente externo afeta todas as empresas (Cf. Bicho & Baptista 2006: 13), ou seja, se 

uma medida é implementada para as organizações ou se no mercado onde um grupo de 

empresas ocorre uma crise, todas as organizações serão afetadas, embora o sejam de 

maneira diferente. Já no segundo, os autores recorrem ao Modelo das Cinco Forças de 

Porter para explicá-lo. Michael Porter propôs esta teoria com o intuito de explicar que 

do ponto de vista estratégico existem fatores determinantes que potenciam a 

competitividade organizacional externamente (Cf. Bicho & Baptista 2006: 5). As cinco 

forças competitivas de Porter são: 1) rivalidade entre empresas concorrentes 

(existência de muitas empresas do mesmo ramo, produtos diferenciados em empresas 

do mesmo ramo, empresas de baixo custo, concorrentes com estratégias e culturas 

diferentes, etc.); 2) poder negocial dos fornecedores (existe um poder da parte dos 

fornecedores quando existem em número reduzido, quando há cultos avultados na 

mudança de fornecedor; quando os produtos do fornecedor são essenciais à empresa, 

etc.); 3) poder negocial dos clientes (é importante manter clientes pelas mais diversas 

razões mas principalmente quando estes detêm muitas informações sobre os produtos 

concorrentes, quando as compras são feitas em grandes volumes, quando os produtos da 

empresa são idênticos a muitas outras, etc.); 4) ameaça de entrada de novos 

concorrentes (ponto mais crítico, engloba fatores ligados a custos, fatores como a 

diferenciação dos produtos, etc.); 5) ameaça de aparecimento de produtos ou 

serviços substitutos (deve ter-se em conta a diminuição da atratividade da indústria, a 

relação preço/qualidade dos substitutos, os hábitos dos consumidores, rendibilidade da 

industria substituta, etc.). (Cf. Bicho & Baptista 2006: 7-12) 

Relativamente às companhias aéreas, uma das ameaças mais proeminentes está 

associada à entrada das companhias low cost (CLC) no mercado da aviação. Em 

Portugal a entrada deu-se em 1995, com o início das operações da Air Berlim e da 

Ryanair. A partir daqui, e principalmente desde o início do século XXI, as CLC 

duplicaram no país. (Cf. INAC 2012: 7) Estudos revelados pelo Instituto Nacional de 

Aviação Civil (INAC) revelaram a subida progressiva destas companhias, dando vários 

exemplos, no qual se destaca um devido à percentagem significativa que apresenta: 

A maior quota de mercado das companhias LCC, em número de passageiros 

transportados registou-se no aeroporto de Faro. Cerca de 83% do total de 

movimentos regulares e cerca de 87% do total de passageiros transportados neste 
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segmento, em 2011, correspondeu a operações das companhias LCC. (INAC 2012: 

8) 

Embora este fenómeno tenha vindo a aumentar, a crise que assolou a Europa também 

afetou as CLC. No entanto, e mesmo sob estas circunstâncias, a taxa de crescimento das 

CLC esteve sempre acima da taxa de crescimento das restantes companhias regulares, 

como se pode verificar no gráfico seguinte: 

 

Relativamente a estes dados o INAC considera que é possível concluir que o 

crescimento das CLC deveu-se à transferência para estas companhias de grande parte 

dos passageiros transportados pelas operadoras regulares. (Cf. INAC 2012: 15). 

Para terminar, é de salientar que ―atualmente duas das quatro maiores companhias 

aéreas europeias, em termos de passageiros transportados, são transportadoras de baixo 

custo: Ryanair e Easyjet.‖ (INAC 2012: 11). O Instituto Nacional de Aviação Civíl 

calculou ainda que ―em 2011, eram 20 as companhias aéreas LC a operar em Portugal, 

considerando as falências e as fusões ocorridas desde 2007 e, conjuntamente, 

respondiam por 23% do total de movimentos comerciais e por 37% do total de 

passageiros transportados. (INAC 2012: 14). 

Gráfico 3 - Taxa de crescimento dos passageiros regulares _ Companhias LC vs Total 

Fonte: INAC 2012: 15 
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2.6.2 Análise Interna  

Já o ambiente interno ―pode ser controlada pelos dirigentes da organização, já que 

ele é o resultado das estratégias de atuação definidas por nós [organização]‖ (Bicho & 

Baptista 2006: 14). As variáveis internas correspondem às forças (pontos fortes) e 

fraquezas (pontos fracos) da empresa, ou seja, às vantagens e desvantagens no seio da 

instituição. Deste modo, ―quando percebemos um ponto forte na nossa análise, devemos 

destacá-lo ainda mais; quando percebemos um ponto fraco, devemos agir para controlá-

lo ou, pelo menos, minimizar o seu efeito.‖ (Bicho & Baptista 2006: 14) 

Quando se fala do pontos fortes de uma empresa (forças) fala-se das ―vantagens 

estruturais controláveis pela empresa e que a favorecem perante as oportunidades e 

ameaças do ambiente.‖ (Tiffany & Peterson 2000: 146). Já os pontos fracos (fraquezas) 

dizem respeito às ―desvantagens estruturais controláveis pela empresa que a 

desfavorecem perante as oportunidades e ameaças do ambiente.‖ (Tiffany & Peterson 

2000: 146) 

Embora esta análise diga respeito ao ambiente interno da organização, logo é mais 

difícil de analisar, é possível perceber alguns dos pontos fortes e pontos fracos das 

empresas mesmo sendo cliente ou um mero observador. As forças podem ser, entre 

muitas outras, uma gestão competente, uma marca sólida e reconhecida no mercado, 

uma boa imagem e reputação corporativas, a capacidade de inovação, a qualidade dos 

produtos/serviços, etc. (Cf. Stonner 2013). As fraquezas podem suprir da baixa 

visibilidade que a empresa tem, da quantidade de organizações que atuam no mesmo 

setor com os mesmos serviços, de uma comunicação ineficaz, falta de coesão interna 

entre colaboradores e administração, equipa pouco qualificada, má imagem e reputação 

corporativas, etc. (Cf. Stonner 2013) 
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Parte II – Estudo empírico 

Na segunda parte da investigação será, antes de mais, apresentada a instituição 

escolhida como caso de estudo assim como as características da mesma. Posteriormente, 

serão expostos os objetivos que orientaram a pesquisa juntamente com o problema 

principal da investigação ao qual se pretende dar resposta.  

Num segundo momento, serão descritos os métodos de investigação aplicados em 

cada fase e as respetivas amostras utilizadas. De seguida é feito o tratamento da 

informação através da apresentação dos resultados para, posteriormente, esses mesmo 

resultados serem comparados e discutidos de modo a dar resposta às questões propostas. 
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Capítulo 3 – Estudo de Caso  

3.1 A instituição
28

 

A TAP, cuja sigla significa ―Transportes Aéreos Portugueses‖, é uma companhia 

aérea internacional, que integra o sector da aviação comercial e é líder em Portugal, 

celebrando este ano o seu 70º aniversário. 

A sua fundação, pela mão de Humberto Delgado, faz-nos recuar ao ano de 1945, 

mais precisamente, ao dia 14 de Março. Esta é a data da sua fundação, tendo a 

companhia iniciado a sua actividade de operação de transporte aéreo em 19 de Setembro 

de 1946, apenas cerca de um ano e meio depois, com a inauguração da sua primeira 

linha comercial - Lisboa / Madrid. A 31 de Dezembro do mesmo ano, a TAP inaugurou 

a então designada ―Linha Aérea Imperial‖, que ligava Lisboa a Luanda (Angola) e a 

Lourenço Marques (Moçambique), uma rota que era, na época, a mais extensa do 

mundo operada em avião bimotor, e que tinha, na totalidade, uma duração de 15 dias 

(ida e volta) e efectuava 12 escalas em cidades ao longo do continente Africano
[1]

. Os 

primeiros aviões da TAP eram dois DC-3 Dakota com capacidade para 21 passageiros. 

A companhia tem sede em Lisboa, no Edifício 25 do campus TAP, localizado na 

área do Aeroporto da Portela, e o seu principal hub (base operacional) está também 

em Lisboa, uma plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com 

África, América do Norte, Central e do Sul. Atualmente, a Rede da TAP, líder também 

na operação entre a Europa e o Brasil, cobre 82 destinos em 35 países a nível 

mundial. Operando em média cerca de 2.500 voos por semana, a TAP dispõe de uma 

moderna frota de 61 aviões de fabrico Airbus, mais 16 ao serviço da PGA, sua 

companhia regional, totalizando 77 aeronaves. Os primeiros aviões da TAP eram dois 

DC-3 Dakota com capacidade para 21 passageiros. Hoje, a frota da TAP compreende 

aviões de médio e de longo-curso, com oferta de duas classes comerciais - Económica e 

Executiva - e capacidade para transportar entre os 132 e os 274 passageiros. 

Desde a década de 1970, que a TAP vem sendo galardoada e distinguida em diversas 

áreas. Entre algumas distinções maisrecentes, destaca-se, em 2007, a nomeação 

da TAP como ―décima Companhia Aérea Mais Segura do Mundo”, pela edição 

japonesa da revista Newsweek. Foi também considerada ―a Companhia Aérea do 

Ano”, no âmbito dos prémios "Os 10 Mais do Turismo de 2007", foi galardoada com 

                                                           
28

 Informação cedida pelo Departamento de Marketing e Comunicação da TAP, representado pela 

Doutora Maria Isabel Palma 

https://dub110.mail.live.com/ol/#_ftn1
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o Prémio empresa mais familiarmente responsável, e a revista 'Fórum Empresarial', 

classificou  a TAP como a ―Maior empresa portuguesa de 

serviços.” Em 2009, recebeu um reconhecimento pela sua polìtica exemplar ―na 

igualdade entre homens e mulheres, nos prémios "Igualdade é Qualidade" da Comissão 

para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Foi também eleita  Companhia Aérea 

Líder Mundial para África em 2011 e 2012, pelos WTA,  e detém igualmente o título de 

Companhia Aérea Líder Mundial para a América do Sul, dos WTA, em 2009, 2010, 

2011 e 2012. Eleita pela revista britânica Business Destinations como a Companhia 

Aérea com melhor Classe Executiva – América do Sul, em 2013, foi igualmente eleita a 

Melhor Companhia Aérea na Europa em 2011, 2012 e 2013, pela prestigiada revista 

―Global Traveller‖ dos EUA, e foi distinguida pela UNESCO e pela International Union 

of Geological Sciences com o Prémio Planeta Terra IYPE 2010, na categoria Produto 

Sustentável Mais Inovador. Considerada a Melhor Companhia Aérea pela revista 

―Condé Nast Traveller‖ em 2010, foi eleita a Melhor Empresa Portuguesa na área do 

Turismo em 2011 e também a Companhia Aérea com Melhor Reputação em Portugal, 

pelo Reputation Institute em 2014. 

No ano de 2009, a UP -  revista de bordo da TAP - foi eleita como a melhor do 

mundo na sua categoria pelo site ucityguides, nos seus UWards 2009. 

Entre muitos outros prémios e galardões, em Janeiro de 2011, a 

TAP foi também classificada como a ―Mais segura companhia aérea da Europa 

Ocidental e a quarta mais segura de todo o mundo (...). A empresa foi ainda considerada 

a terceira companhia aérea mais segura da Europa e a décima terceira a nível mundial
[2]

. 

Prosseguindo uma orientação prioritariamente direccionada para o Cliente, a TAP 

investe continuamente em inovação e na utilização das Novas Tecnologias, oferecendo 

um produto e serviços de elevada qualidade, segurança e fiabilidade. Posicionando-se 

comercialmente como uma empresa de referência nos mercados em que opera, a 

empresa lançou, em 2011,uma campanha cujo conceito interpreta esse seu 

posicionamento, sob o lema ―TAP, de braços abertos‖. Para o 

desenvolvimento dessa campanha foram escolhidos três cantores do mundo da 

lusofonia, de diferentes nacionalidades – Mariza (Portugal), Roberta de Sá (Brasil) e 

Paulo Flores (Angola). Os três atuaram num vìdeo onde a canção se intitulava ―De 

braços abertos‖ e no qual participavam também trabalhadores da companhia aérea. A 

inclusão dos três cantores ilustra a relação de grande proximidade e união entre pessoas 

dos paìses lusófonos‖. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
https://dub110.mail.live.com/ol/#_ftn2
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No ano de 2012, foi lançada a privatização da TAP pelo Estado Português, acionista 

único da companhia. Esse processo foi entretanto suspenso e adiado pelo Governo 

Português. A operação de privatização da empresa foi retomada em 2014 e está 

atualmente em curso. 

TAP Portugal é a atual designação comercial da companhia aérea portuguesa líder de 

mercado, após o lançamento do seu Programa de Nova Imagem Institucional em 2005, 

ano em que a empresa celebrou o seu 60º aniversário e passou a integrar a Star Alliance, 

a maior aliança global de companhias aéreas do mundo. Até então, e desde 1979, a 

companhia designava-se TAP Air Portugal. 

3.1.1 Características da organização em estudo 

O percurso da empresa e a sua afirmação no mercado faz dela uma empresa líder e, 

por isso, com um enorme sentido de responsabilidade social . O facto desta instituição 

ter tido, nos últimos meses, alguma ―publicidade‖ negativa na imprensa devido a greves 

e a cortes que foram feitos no âmbito particular, entre outras questões, revelou a forma 

como a empresa atravessa as crise, expondo assim todas as estratégias e planeamentos 

preparados pela mesma. Estas controversias geraram alguma desconfiança por parte da 

população, e a qualidade da TAP e dos seus serviços foi posta em causa diversas vezes. 

Este momento pouco favorável pode não ser nada mas também pode ser tudo para uma 

rede aérea que está no mercado há anos e que nunca viu o seu nome manchado como 

tem acontecido. Dados 
29

 da Deco Proteste apresentados no ano de 2014 provam 

precisamente que a TAP é a empresa que lídera em Portugal, como podemos perceber 

pelo gráfico que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Este inquérito foi realizado em conjunto com as associações congéneres de Brasil, Espanha, Itália, 

França e Bélgica. No total dos seis países, obtiveram-se 9279 respostas, das quais 1797 de Portugal. Só 

foram consideradas as respostas dos consumidores que viajaram de avião nos 12 meses anteriores ao 

preenchimento do questionário. (DECO 2014
b
) 
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Gráfico 4 - Companhias mais usadas pelos portugueses 

Fonte: Deco Proteste 2014
b 

Embora o conceito low-cost tenha vindo a ganhar terreno, a TAP continua a 

apresentar resultados favoráveis que a colocam como preferência nacional. 

Relativamente à satisfação global, dos inquiridos de todos os países, que avaliou aspetos 

como a pontualidade e o conforto, a TAP encontra-se na trigésima segunda posição face 

às setenta e seis companhias em estudo.   

Vários estudos demonstram que ―o setor de transporte aéreo português é dominado 

pela companhia de bandeira TAP que, em 2011, realizou 46,5% dos movimentos de 

aeronaves comerciais registados em território Português‖ (Ferraz 2012: 59) 

3.2 Apresentação do caso 

O presente estudo refere-se à greve dos pilotos da TAP no período de 1 de maio a 10 

de maio de 2015 
30

. A investigação abordou não apenas o periodo da crise, mas também 

o periodo o ciclo anterior (pré-crise) e posterior (pós-crise).  

Os dez dias de greve dos pilotos da companhia aérea fizeram suar alarmes, 

principalmente por se tratar de uma situação que exigia esforços adicionais já que a 

greve foi de vários dias, influenciado não só a companhia mas também os seus clientes. 

O facto de, na mesma altura, a privatização da TAP ser outro tema em destaque em 

todos os meios de comunicação dificultou ainda mais a situação. 

Os motivos da greve inscrevem-se no seguinte contexto: 

                                                           
30

 Consultar a cronologia completa da greve em: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/grevetap_cancelados_21_voos_ate_as_0800.html  

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/grevetap_cancelados_21_voos_ate_as_0800.html
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O SPAC acusa o Governo de desrespeitar dois acordos. O primeiro, assinado em 

1999, conferia aos pilotos uma participação de até 20% na companhia aérea em caso 

de privatização, em troca de atualização dos salários, mas o Governo diz que a 

pretensão não tem qualquer validade, remetendo para um parecer do conselho 

consultivo da Procuradoria-Geral da República. Depois há o acordo de dezembro, 

que juntou nove sindicatos, mas que o SPAC diz que o Governo não pretende 

cumprir, o que é manifesto pelo facto de não ter incluído sanções ao incumprimento 

no caderno de encargos da privatização. Neste ponto, o mais polémico é a reposição 

das diuturnidades (subsídio de senioridade), congeladas sucessivamente desde o 

Orçamento de Estado para 2011. (Lusa 2015
a
)  
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Capítulo 4 - Metodologia  

Na presente investigação foram desenvolvidos métodos de pesquisa de modo a 

―atingir um determinado resultado concreto que consiste em encontrar, determinar, 

descrever (...) o encadeado de factos que provoca a manifestação de um determinado 

fenómeno‖ (Sousa 2006
b
: 626). Serão, então, apresentadas neste capítulo todas as 

estratégias de pesquisa utilizadas no decorrer da investigação. 

Para uma correta resolução do problema o processo de pesquisa passou pela consulta 

de dados desenvolvidos a partir de contribuições de estudos anteriores. 

Esta investigação desenvolveu-se tendo por base teses de mestrado, de 

doutoramento, livros e artigos de diversos temas relacionados com a comunicação 

estratégica e  comunicação de crise, entre outros temas. Primeiramente, a pesquisa 

passou por uma atenta e já delimitada investigação literária tanto na internet como em 

livros gerais acerca da comunicação estratégica e outros mais específicos que foram ao 

encontro da resposta que se pretendeu dar no final da investigação. Sendo assim, foi 

necessário fazer um levantamento teórico de vários aspetos relativos à comunicação 

pública, estratégica, de crise e, também, acerca da própria empresa em estudo. 

Considera-se que a pesquisa realizada se manteve numa linha exploratória uma vez 

que envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas relacionadas com a 

área e, ainda, a análise de exemplos que práticos relacionados com a temática (Cf. Gil 

1989: 43). Este tipo de pesquisa tem como finalidade esclarecer e desenvolver ideias de 

estudos anteriores. As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1989:43) pretendem dar 

uma visão geral de um determinado facto, o mais aproximadamente possível. Perante o 

método de pesquisa do presente estudo, optou-se por adotar como estratégia de 

investigação o estudo de caso.  

Entende-se como estudo de caso algo que pode ser ―bem definido ou concreto, como 

um indivíduo, um grupo ou uma organização, mas também pode ser algo menos 

definido ou definido num plano mais abstracto como, decisões, programas, processos de 

implementação ou mudanças organizacionais.‖ (Meirinhos & Osório 2010: 53) Os 

mesmo autores citam Latorre et al. para explicar que ―o estudo de caso rege-se dentro 

da lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação da informação 

dos métodos qualitativos, com a particularidade de que o propósito da investigação é o 

estudo intensivo de um ou poucos casos (Latorre et al. cit in Meirinhos & Osório 2010: 
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53). Nos estudos de caso existe a combinação de vários métodos desde entrevistas, 

inquéritos, observação direta, etc. (Cf. Sousa 2006
b
: 616).  

Embora o presente estudo se foque num caso particular, ―tornando difìcil a 

generalização dos resultados e conclusões, a multiplicação de estudos de casos similares 

com resultados semelhantes permite obter evidência suficiente para afirmar com clareza 

―verdades‖ cientificas e, assim, chegar a leis prováveis.‖ (Sousa 2006
b
: 616) 

Meirinhos e Osório (2010) abordaram, ainda, uma classificação proposta por Yin 

(1993) que nos apresenta os diferentes tipos de estudos de caso que existem: 

 Únicos Múltiplos 

Exploratórios Exploratórios únicos Exploratórios múltiplos 

Descritivos Descritivos únicos Descritivos múltiplos 

Explanatórios Explanatórios únicos Explanatórios múltiplos 

Tabela 2- Tipos de Estudos de Caso 

Fonte: Yin cit in Meirinhos e Osório 2010: 57 

A tabela anterior sugere que os estudos de caso podem ser classificados segundo o 

número de casos de estudo da investigação. Tendo em conta que a presente análise 

abrange um caso prático é considerada um estudo exploratório único. 

Sendo assim, todos os fatores consideráveis serão explicados de modo a responder à 

pergunta de partida.  

A investigação, no âmbito geral, teve um cariz qualitativo uma vez que ―não 

emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não 

pretendendo medir ou numerar categorias‖ (Richardson cit in Dalfovo et al.2008: 9). 

Embora o método quantitativo também tenha estado presente em uma das análises 

realizadas. Este método (qualitativo) foca-se essencialmente na própria leitura que os 

participantes da investigação têm acerca do objeto em estudo, tem ainda como 

característica marcada a subjetividade ao invés da objetividade pois é a perspetiva dos 

participantes que é tida em conta (Cf. Dalfovo et al. 2008: 10).  

Neste tipo de pesquisa não há preocupação com representatividade numérica. Ela 

tem um caráter descritivo, pois trabalha dados qualitativos como descrições 

detalhadas de documentos, fenômenos, comportamentos, falas, discursos, 

entrevistas, etc. Os métodos utilizados são essencialmente a observação, entrevista, 

grupo focal e análise documental ou bibliográfica. (Grieger et al. s/d: 2) 
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Enquanto que o estudo quantitativo pode ser aplicado na recolha de informações e no 

seu tratamento através de técnicas estatísticas tanto nas mais complexas como nas mais 

simples (Cf. Dalfovo et al. 2008: 7). A recolha de dados ―geralmante é realizada nestes 

estudos por questionários e entrevistas que apresentam variáveis distintas e relevantes 

para pesquisa, que em analise é geralmente apresentado por tabelas e gráficos.‖ 

(Dalfovo et al. 2008: 9) 

Durante o período de investigação teórico foi, também, realizada uma análise 

documental de toda a bibliografia encontrada acerca do tema.  

A análise documental consiste na exploração de documentos em vários suportes 

(papel, vídeo, áudio, recortes de jornal, etc) que possam ser uteis à investigação. O 

profissional de relações públicas identifica, localiza, recolhe, seleciona, descreve e 

analisa documentos de interesse para a sua pesquisa. Frequentemente uma analise 

documental é complementada com uma analise de conteúdo, mas distinguem-se uma 

da outra porque a analise documental simples não tem o nível de profundidade nem 

pressupõe a quantificação que normalmente se associa à analise de conteúdo. (Sousa 

cit in Bento 2012: 78)    

No decorrer do período teórico foram utilizados métodos de recolha de dados que se 

tornaram essenciais para a conceção do produto final. Recorreu-se ao método de 

inquérito por entrevista, à pesquisa e análise de conteúdo de notícias online referentes a 

uma crise específica e recente que deu origem a um inquérito por questionário. 

Realizou-se, também, uma análise do ambiente interno e externo da organização, 

recorrendo à matriz da análise SWOT
31

. 

Por norma, qualquer trabalho ciêntifico abrange um universo demasiado vasto no 

qual se torna impossível considerar a totalidade da população. Por esta razão, é 

frequente o uso de amostras como modo representativo do público-alvo que se pretende 

estudar. A amostra caracteriza uma pequena parte de todos os elementos que compõem 

todo o universo em estudo (Cf. Gil 1989: 91). 

Para isto é necessário escolher qual o campo de atuação e proceder à definição do 

universo (ou população) que se pretende estudar e, a partir daqui, delimitar a amostra.  

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008: 160-161) existem três possibilidades de 

investigação. (1) Estudar a totalidade da população, ―a palavra «população» deve, 

                                                           
31

 Instrumento de análise estratégica que permite conjugar, ou relacionar no âmbito da análise interna, os 

pontos fortes e fracos da empresa, com a análise externa, as ameaças e oportunidades de um determinado 

contexto. (Reis cit in Ferraz 2012: 65) 
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portanto, ser aqui entendida no seu sentido mais lato: o conjunto de elementos 

constituintes de um todo. Os conjuntos das faturas de uma empresa, dos livros de uma 

biblioteca (...)‖. (2) Estudar uma amostra representativa da população, “esta 

fórmula impõe-se quando estão reunidas duas condições. Primeiro, quando a população 

é muito volumosa e é preciso recolher muitos dados para cada indivíduo ou unidade; 

Segundo, (...) quando se põe um problema de representatividade.‖ (3) Estudar 

componentes não estritamente representativas, mas características da população, 

ou seja, ―quando um investigador deseja, por exemplo, estudar diferentes formas como 

vários jornais dão conta da atualidade económica, a melhor solução consiste em analisar 

minuciosamente alguns artigos desses diferentes jornais que tratam os mesmo 

acontecimentos, de forma a proceder a comparações significativas. É impossível estudar 

todos os artigos (...).‖ O autor recorrer ainda a outro exemplo, ―numa investigação 

intensiva sobre os diferentes modos de reação de uma população à renovação do seu 

bairro procurar-se-á diversificar ao máximo os tipos de pessoas interrogadas no interior 

dessa população. O critério que permite dizer que se abarcou a situação hipotética é o da 

redundância.‖  

Das três fórmulas possíveis, o presente estudo contemplou a terceira em todas as 

fases de investigação. 

4.1 Pergunta de partida e objetivos da investigação 

Este espaço serve para delimitar os campos relativos à investigação proposta no que 

respeita ao problema de investigação e aos objetivos específicos que levaram a este 

estudo.  

Inicialmente, os objetivos propostos à investigação para a realização do presente 

trabalho foram:  

1. Avaliar a perceção dos públicos relativamente à gestão da comunicação de crise 

da TAP 

2. Averiguar qual o impacto das notícias saídas nos órgãos de comunicação social 

durante uma situação de crise vivida pela TAP  

3. Perceber qual a importância da comunicação de crise numa grande empresa 

como a estudada 

4. Compreender o mercado no qual a TAP se insere através de um trabalho de 

auditoria da empresa, mais especificamente, através de uma análise SWOT. 
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Estes objetivos pretendem complementar um conjunto perguntas que, de modo a dar 

resposta ao problema central da investigação, norteam todas as fases de investigação. 

No que respeita à pergunta de partida, propôs-se o seguinte: 

Pergunta de partida 

De que forma a comunicação de crise determina o sucesso de uma empresa numa 

situação de dificuldade?  

a) Qual a perceção dos públicos relativamente à gestão da comunicação de crise 

realizada pela TAP? 

b) Qual a conotação, positiva, negativa ou neutra, que os órgãos de comunicação 

social escritos em plataformas online dão às notícias saídas nos vários períodos 

de uma crise?  

4.2 Métodos de Investigação utilizados 

4.2.1 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo utilizada no presente estudo diz respeito a dois momentos da 

investigação. Foi, portanto, aplicada no inquérito por entrevista e na análise de notícias 

online. 

Moraes (1999) afirma que: 

Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende procedimentos 

especiais para o processamento de dados científicos. É uma ferramenta, um guia 

prático para a ação, sempre renovada em função dos problemas cada vez mais 

diversificados que se propõe a investigar. Pode-se considerá-la como um único 

instrumento, mas marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto, qual seja a comunicação.  

O autor recorre e Olabuenaga e Ispizúa (1989) para aprofundar a sua ideia,  

(...) a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao 

conhecimento de aspectos e fenómenos da vida social de outro modo inacessíveis. 

(Moraes 1999) 

Para Bardin (2003:31) a análise de conteúdo baseia-se num ―conjunto de técnicas de 

análise das comunicações.‖ Entre diversas opções, a análise de conteúdo serve para 

―radiografar a rede das comunicações formais e informais de uma empresa (...)‖ (Bardin 
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2003: 32). A autora vai mais longe e chega mesmo a afirmar que ―em última análise, 

qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte de significações de um emissor para 

um receptor controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas 

técnicas de análise de conteúdo‖ (Bardin 2003:32). 

Na sua obra, Laurence Bardin, compara um analista de dados com um arqueólogo 

defendendo que ambos trabalham com vestigios e documentos que têm algo para 

codificar. E são dois os tipos documentais que podem ser submetidos a investigação (Cf. 

Bardin 2003:39): 

 Documentos naturais, produzidos espontaneamente na realidade (tudo o que é 

comunicação) 

 Documentos suscitados pelas necessidades de estudo (por exemplo: respostas 

a questionários de inquéritos, testes, experiências, etc.)  

Moraes (1999) afirma ainda que ―a matéria-prima da análise de conteúdo pode 

constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como 

(...) jornais, revistas, informes, livros (...) entrevistas (...).‖ Mas adianta que os dados 

que são retirados de todas estas fontes de informação ―chegam ao investigador em 

estado bruto‖ sendo por isso necessário fazer a triagem e filtrar o que é realmente 

importante para que o trabalho de compreensão e interpretação seja facilitado (Cf. 

Moraes 1999). 

Posto isto, o conteúdo das entrevistas foram tratados através da análise de conteúdos, 

embora este método seja classificado como sendo um método complementar à análise 

de conteúdo pois, 

Pertencem ao domínio da análise de conteúdo, todas as iniciativas que, a partir 

de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, consistam na explicitação 

e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressao deste conteúdo, com o 

contributo de índices passíveis ou não de quantificação, a partir de um conjunto de 

técnicas, que embora parciais, são complementares. (Bardin 2003: 42) 

Isto significa que não foi através deste método que foi retirada a maior parte da 

informação, tendo sido utilizado como método adicional à restante análise.  

Este método de pesquisa (entrevista semi-diretiva) está englobado na análise formal 

através do método de enunciação. Isto porque este tem como característica vincada a 

dinâmica discursiva, caracteristica normalmente associada às entrevistas semi-diretivas. 

O entrevistador está atendo a certos pormenores no desenrolar do ato discursivo do 
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entrvistado, a ordem sequêncial do mesmo, as repetições, a ritmicidade do discurso, 

entre outros (Cf. Quivy e Campenhoudt 2008: 229). 

4.2.2 Inquérito por entrevista 

Foram realizadas três entrevistas durante a recolha de dados, duas entrevistas 

recorrendo ao correio eletrónico e uma presencialmente. Estas foram realizadas aos 

órgãos pertencentes ao departamento de comunicação e marketing da TAP, 

representado pela Doutora Maria Isabel Palma. O correio eletrónico e o Facebook foram 

instrumentos imprescindíveis na pesquisa, uma vez que permitiram contacto com a 

empresa sempre que necessário. 

Tendo em conta que a instituição escolhida não tem sede em Vila Real, foi necessária 

uma deslocação à sede da empresa, situada em Lisboa, para recolher informação e para 

proceder a uma das entrevista realizadas.  

O método de entrevista visa a obteção de  informações adicionais e de elementos de 

reflexão concretos (Cf. Quivy & Campenhoudt 2008: 192). Como afirmam os mesmos 

autores:  

―(...) os métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto directo entre o 

investigador e os seus interlocutores (...). Instaura-se, assim, em princípio, uma 

verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do investigador exprime as suas 

percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações ou as 

suas experiências, ao passo que, através das suas perguntas abertas e das suas 

reacções, o investigador facilita essa expressão, evita que ela se afaste dos objectivos 

da investigação e permite que o interlocutor aceda a um grau máximo de 

autenticidade e de profundidade.‖ (Quivy & Campenhoudt 2008: 192) 

Esta ferramenta de investigação é caracterizada ― habitualmente (por) métodos de 

análise de conteúdo, que são muitas vezes, embora não obrigatoriamente, qualitativos‖ 

(Quivy & Campenhoudt 2008: 185). 

Por norma o método de entrevista caracteriza-se pela ―aplicação dos processos 

fundamentais de comunicação e de interação humana‖ (Quivy e Campenhoudt 2008: 

191) mas devido à distância geográfica duas das entrevistas foram realizadas por e-mail, 

o que não permitiu a interação entre as partes. No que aufere à terceira entrevista 

realizada, e tendo em conta que foi presencial, a cooperação e a interatividade foram 

maiores o que permitiu que fossem surgindo novas perguntas à medida que a entrevista 

avançava. 
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Os inquéritos por entrevista realizados através de correio eletrónico (dois) e 

presencialmente (um) foram dirigidos à mesma pessoa e, por isso, optou-se por dois 

tipos diferentes de entrevistas.  

O método utilizado na entrevista presencial e numa das entrevista por e-mail seguiu a 

linha da entrevista semidiretiva no sentido em que, 

não é inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas 

precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, 

relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma informação da 

parte do entrevistado. (Quivy e Campenhoudt 2008: 192) 

Este tipo de entrevista é encarada também pela forma como o entrevistador 

reencaminha as questões, nunca seguindo uma ordem restrita mas sim «deixando andar» 

sem deixar o entrevistado desviar-se do tema principal, podendo realizar outras 

perguntas que vão surgindo no desenrolar das respostas dadas pelo entrevistado (Cf. 

Quivy & Campenhoudt 2008: 192-193). Esta mais-valia da entrevista semidiretiva 

apenas pôde ser aproveitada em uma das entrevistas realizadas pois não houve contacto 

pessoal entre entrevistador e entrevistado nas outras.  

O método de entrevista semidiretiva é um método complementar à recolha de dados 

qualitativos que está presente na análise de conteúdos (Cf. Quivy & Campenhoudt 

2008:230). Serve, portanto, como meio de reforço para a restante pesquisa.  

No decorrer da investigação, a última entrevista realizada (por correio eletrónico) 

teve um cariz diferente. Desta vez optou-se por proceder a uma entrevista centrada 

onde ―o entrevistado não dispõe de perguntas preestabelecidas (...) mas sim de uma lista 

de tópicos precisos relativos ao tema estudado. Ao longo da entrevista abordará 

necessáriamente esses tópicos, mas de modo livremente escolhido no momento (...)‖ 

(Quivy e Campenhoudt 2008: 193). Nesta fase apenas foram dados alguns tópicos de 

conversação (estes através do correio eletrónico) e a entrevistada pôde falar acerca deles 

livremente sem qualquer restrição. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008) o método de entrevista é especialmente 

adequado quando há a análise de um problema específico, por exemplo, no 

funcionamento de uma organização (Cf. Quivy e Campenhoudt 2008:193). As 

principais vantagens deste procedimento, ainda segundo os mesmos autores, remete-nos 

para o grau de profundiade da análise que nos é permitido recolher e, ainda, para a 

facilidade com que conseguimos interpretar o entrevistado através das demais 
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linguagens (verbais e não-verbais) que estão presentes no decorrer da entrevista (Cf. 

Quivy e Campenhoudt 2008:194), quando este é administrada pessoalmente. 

Estas entrevistas tiveram como objetivo a obtenção de informações pertinentes 

acerca do assunto sempre de uma forma aberta sem delimitar em demasia as respostas 

do entrevistado. Este método de questões de resposta aberta é fundamental no que 

respeita à riqueza de detalhes importantes mas, por outro lado, também é frequente que 

surjam demasiadas informações irrelevantes para o estudo no decorrer da mesma (Cf. 

Oliveira 2000: 9). 

Tendo em conta que duas das entrevistas efetuadas ao Departamento de 

Comunicação e Relações Públicas da TAP foram realizadas por correio eletrónico é 

fulcral salientar as vantagens deste método mas também as dificuldades com as quais 

me deparei no decorrer das mesmas.   

Nos dias de hoje, é habitual recorrer a recursos digitais de comunicação para as mais 

variadas atividades e tem-se até tornado corrente utilizar ferramentas online, como é o 

caso do correio eletrónico, para ―fazer um primeiro contacto com os entrevistados‖ 

(Cavalcanti 2005: 3). Na introdução ao tema, os motivos apresentados pelo autor para 

que isto aconteça baseiam-se na diferença de cidade/país entre os intervenientes e a falta 

de tempo dos entrevistados (Cf. Cavalcanti 2005: 3). 

Mas embora esta seja uma forma prática e eficaz de se obter informações, Cavalcanti 

(2005: 5) assegura que ―uma das principais deficiências da comunicação digital via 

texto seja a ausência de componentes não-verbais‖, como explica: 

Se por um lado a entrevista eletrónica ganha em agilidade, por outro, em termos 

de conteúdo adicional, ela perde por não permitir que o entrevistador e o 

entrevistado tenham acesso a propriedades que teriam em uma entrevista 

convencional, como, por exemplo, expressões faciais e entonações de voz.‖ 

(Cavalcanti 2005: 5) 

Esta inexistência no que diz respeito à comunicação não-verbal é vista como um 

problema quer para o entrevistador, quer para o entrevistado (Cf. Selwyn e Robson cit 

in Cavalcanti 2005: 5). Este mecânismo não é, portanto, apelidado de intercomunicação 

mas somente de comunicação, já que não há a participação dos dois intervenientes da 

emtrevistas, pelo menos diretamente (Cf. Bonini 2000: 10). 

No artigo de Cavalcanti podemos ver uma seleção de inúmeros prós desta 

ferramento, assim como alguns contras. Relativamente ao prós destaca-se o facto do e-
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mail ser uma alternativa quando o entrevistador não consegue encontrar o entrevistado 

de outra forma (por exemmplo, presencialmente). É eficaz pois o entrevistado responde 

quando tem tempo e por isso a garantia de um depoimento com qualidade e precisão é 

maior. Pode, também, ser respondido em qualquer lugar o que significa redução de 

tempo tanto para o entrevistador como para o entrevistado (Cf. Cavalcanti 2005: 6-7). 

No que respeita aos contras das entrevistas realizadas por e-mail, o autor também nos 

alerta para algumas dificuldades deste método. Algumas dessas dificuldades foram 

sendo sentidas ao longo do estudo, tais como o facto de nem sempre ter tido uma 

resposta rápida por parte da organização. Facto que é compreensível mas que se 

transformou num obstáculo no decorrer da investigação. As contraperguntas também 

não foram possíveis como é natural. Por fim, uma das complexidades desta ferramenta 

tem que ver com a ausência de comunicação não-verbal que se torna substâncial para 

interpretar o todo da comunicação uma vez que ―por trás de sorrisos, gestos e 

expressões faciais podemos decifrar a verdadeira intenção do locutor, pois detectamos 

as contradições entre as palavras e seus gestos‖ (Allan e Pease cit in Birck 2008: 6).  

O discurso não-verbal inclui pontos e virgulas, senteças e parágrafos que formam, 

por si só, um texto. Transmitindo, assim, mensagens fiéis por vezes mais complexas que 

a própria linguagem verbal, mas de interpretação simples (Cf. Birck 2008: 15)  

Apesar de todas as dificuldades, e como afirma Cavalcanti (2005: 8), ―fazem parte da 

vida do comunicador social a adaptação às novas formas de comunicação e, mais que 

isso, saber aproveitá-las e reconhecê-las como a melhor alternativa em um determinado 

processo de produção.‖ 

4.2.3 Inquérito por questionário 

Relativamente à recolha de dados, foi realizado também um inquérito por 

questionário de modo a perceber qual o impacto da crise da TAP na mente dos 

consumidores. Foi igualmente possível perceber qual a influência da comunicação 

social na opinião do público recorrendo a notícias previamente escolhidas acerca da 

TAP no momento em que atravessava uma situação de crise. 

Este método de inquérito por questionário consiste em, 

colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, 

uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às 

suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às 

suas expectativas, ao seu nível de conhecimento ou de consciência de um 
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acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse os investigadores.  (Quivy e Campenhoudt 2008: 188) 

O método ―é justificável quando pretendemos identìficar determinadas caracterìsticas 

ou factos sobre uma população com a intenção de confirmar ou verificar determinada 

hipótese (...)‖ (Mendes et al.: s/d) 

Esta abordagem foi analisada quantitativamente tendo sido possível quantificar as 

respostas dos inquiridos de modo a realizar gráficos e tabelas a incluir no estudo. O 

método quantitativo foca-se ―tanto na coleta quanto no tratamento das informações, 

utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança.‖ 

(Dalfovo et al. 2008: 6) 

A pesquisa quantitativa é posta em prática quando há ―a necessidade de medidas 

quantificáveis e inferências a partir de amostras de uma população.‖ (Grieger et al. s/d: 

2) 

As questões colocadas tinham o cariz de resposta fechada, ou seja, o inquirido 

seleciona uma única opção, de todas as apresentadas, que vai ao encontro da sua opinião 

(Cf. Amaro et al. 2005: 4). Este método tem como vantagem o facto de ser rápido e com 

facilidade de resposta, embora por outro lado a variedade de respostas não seja 

estimulada e haja a necessidade de haver um trabalho minucioso para elaborar as 

possíveis questões (Cf. Amaro et al. 2005: 5).  

4.2.3.1 Amostra 

Relativamente ao inquérito por questionário
32

, este foi entregue a um universo de 65 

inquiridos dos quais 50 responderam tendo sido, então, administrado a uma amostra de 

50 pessoas, representativa de uma população objetivo
33

. 

Foi utilizado o método de amostragem não probabilístico uma vez que a amostra foi 

escolhida por acessibilidade de modo a haver mais facilidade no acesso aos 

entrevistados, mas também porque se trata de um grupo de pessoas que apresentam 

características demarcadas pelo entrevistador, são por isso representativas de uma 

população.(Cf. UFSC 2015: 7) 

                                                           
32

 Consultar link do questionário realizado online em 

https://docs.google.com/forms/d/1LwkkhJpyHeJohm7N5ONdTAvY91cGxDQoehXrRuFr3zg/viewform 

33
 Totalidade dos elementos em estudo e relativamente aos quais se pretende obter certo tipo de 

informação (ISA 2015) 

https://docs.google.com/forms/d/1LwkkhJpyHeJohm7N5ONdTAvY91cGxDQoehXrRuFr3zg/viewform
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Umas das razões para usar amostras não probabilísticas prende-se ao facto de ser 

difícil identificar uma população-alvo (Cf. UFSC 2015: 7) 

O grupo de entrevistados escolhido é considerado também, para além disto, um 

grupo de foco porque é formado a partir de contactos pessoais do entrevistador, com 

uma representatividade não muito grande (por vezes apenas de 10 pessoas) mas que 

representam alguma população (Cf. UFSC 2015: 7). A amostra escolhida teve implícita 

caracteristicas específicas, tais como, todos os entrevistados teriam de ter realizado pelo 

menos uma viagem de avião (independentemente da companhia), e ter idades 

compreendidas entre os 25 e os 44 anos. A escolha desta faixa etária deveu-se ao facto 

desta ser a que mais viaja, segundo dados oficiais da Pordata, como podemos verificar 

através da tabela que se segue: 

 Grupos Etários 

Anos  Total <15 15-24 25-44 45-64 65+ 

2001 5.313,1 X 1.285.5 2.211,9 1.224,3 591,4 

2002 5.507,0 X 1.200,5 2.200,5 1.379,0 720,9 

2003 4.705,8 X 948,3 1.797,2 1.343,8 616,4 

2004 5.207,8 X 853,5 2.250,3 1.481,5 622,6 

2005 5.210,3 X 848,0 2.237,0 1.411,4 713,9 

2006 5.001,3 X 803,7 2.099,8 1456,8 641,0 

2007 ┴3.544,4 ┴548,1 ┴410,4 ┴1.163,4 ┴1.005,1 ┴417,4 

2008 3.251,6 509,3 345,4 1.140,8 852,9 403,3 

2009 ┴4.268,5 ┴731,9 ┴501,1 ┴1.400,5 ┴1.106,9 ┴528,1 

2010 3.977,6 678,3 429,7 1.261,3 1.071,9 536,4 

2011 3.933,6 670,4 452,4 1.141,2 1.092,9 576,7 

2012 4.003,8 704,3 445,0 1.243,5 1.071,2 539,8 

2013 3.980,2 644,8 452,2 1.238,0 1.065,2 580,0 

Tabela 3 - Turistas residentes: total e por grupo etário 

Fonte: PORDATA 2014 

Simbologia: ┴ Quebra de série; x Valor não disponível 

Podemos comprovar pela tabela acima que desde o ano de 2001 até 2013 manteve-se 

inalterável a faixa etária que mais viajou no que diz respeito ao número de turistas 

residentes. 
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O questionário foi realizado online através do serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos Google Drive.  

4.2.4 Análise de conteúdo de notícias online 

Ao longo da investigação foram ainda analisadas notícias específicas de imprensa 

escrita, em formato online, de um momento de crise da TAP (greve dos pilotos da TAP 

em maio de 2015) de modo a perceber qual o impacto que teve a nível mediático.  

Para este efeito foi delimitado um período de tempo das notícias de imprensa escrita 

nas plataformas online, interessando ao estudo apenas as que saíram no intervalo de 15 

de abril de 2015 a 31 de maio de 2015. Estas datas referem-se ao período de pré-crise, 

mais precisamente desde a data de anúncio da mesma até ao dia anterior ao início da 

crise (15 de abril a 30 de abril), ao período da crise propriamente dita (1 de maio a 10 de 

maio) e, a última fase da análise das notícias, foi feito até ao final do mês em que 

ocorreu a referida crise, ou seja, no pós-crise (11 de maio a 31 de maio). De entre os 

jornais online foram escolhidos o jornal O Observador e o Diário de Notícias, por 

serem jornais com uma forte presença nas plataformas online. O primeiro é 

exclusivamente online, enquanto que o segundo, embora seja um jornal impresso por 

excelência, tem vindo a ser reconhecido no que respeita à sua plataforma de notícias 

online, como será explicado mais à frente. Deste modo, as notícias estudadas dizem 

respeito exclusivamente ao tema da greve dos pilotos da TAP, excluindo por isso todas 

as outras notícias referentes à TAP que tenham saído nesse período de tempo.  

Esta análise qualitativa foi feita de forma a perceber o impacto que as notícias, num 

momento de crise, podem ter numa empresa. 

As notícias foram agrupadas num sentido lógico em três fases: pré-crise, crise e pós-

crise. 

4.2.4.1 Amostra 

No que respeita à análise de conteúdo de notícias online foram analisadas 122 

notícias específicas do jornal O Observador e do jornal Diário de Notícias. Destas 

notícias, 59 contemplaram o período pré-crise (período compreedido entre 15 de abril a 

30 de abril), 52 foram analisadas no período de crise propriamente dita (15 de maio a 10 

de maio) e, por fim, as últimas 11 dizem respeito ao rescaldo da crise, ou seja, ao pós-

crise (11 de maio a 31 de maio). O fator avaliado nas notícias foi o título, uma vez que 

este ―funciona como vitrine do texto‖ (Dittrich 2006: 21). No entanto, não deve: 
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enganar o consumidor sob pena de perder a credibilidade. Só podem, portanto, de 

forma atraente, enunciar o que o texto efetivamente aborda (...) de forma clara e 

objetiva, devem ser capazes de prender a atenção do leitor e levá-lo ao texto. 

(Dittrich 2006: 22) 

Para Lustosa (1996) ―a titulação da notìcias é uma arte. Mesmo profissionais de 

imprensa competentes nem sempre conseguem produzir tìtulos atraentes‖ (Lustosa 

1996: 150). O título é visto, portanto, como a chave da notícia e de para que seja eficaz 

precisa de ter impacto, caso contrário não chamará a atenção (Cf. Editora Abril 1990: 

22). Neste caso específico, onde foi escolhida a plataforma online, isto torna-se ainda 

mais crucial pois, sendo o título o elemento mais importante da notícia (Cf. Burnett 

1991: 43) ―na internet isso é especialmente verdadeiro porque o leitor só chega ao lead 

e, consequentemente, à notícia, se clicar no título.‖ (Bertolini 2014: 41) No entanto o 

autor lembra que é preciso ter atenção à abundância de títulos no ambiente digital 

devido às constantes atualizações podendo resultar numa ―overdose informacional‖ com 

a disputa contínua dos conteúdos (Cf. Bertolini 2014: 41) 

Porém, o mais importante é perceber que  ―o processamento da informação inicia-se, 

portanto, pelo conteúdo do título (...) o título resume o que o jornalista considera ser a 

informação mais importante ou interessante da notìcia.‖ (Terzi 1992: 119) 

Deste modo foi possível perceber se os media, mais especificamente os jornais online 

aos quais qualquer pessoa tem acesso nos dias de hoje, são uma ameaça ou uma 

oportunidade para as empresas em situações de crise, assim como perceber a conotação 

que os títulos dão às notícias acerca da empresa num momento delicado como é uma 

crise. De entre os vários jornais disponíveis online foram escolhidos dois. O jornal O 

Observador foi uma das escolhas para análise principalmente por ser um jornal 

exclusivamente em formato online lançado recentemente (19 de maio de 2014) para 

fazer face à procura constante de notìcias ―ao minuto‖. Com o lema ―As notìcias não 

têm hora marcada, o nosso jornalismo também não‖, foi um dos jornais escolhidos uma 

vez que as notícias são atualizadas permanentemente. O outro jornal escolhido, Diário 

de Notícias, tem as duas vertentes, em papel e digital. A escolha deveu-se ao facto de 
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ser um jornal conceituado há já vários anos mas que tem vindo a ganhar credibilidade 

no que respeita à sua plataforma online, tendo ganho vários prémios
34

 nesta vertente. 

Nesta amostra foram estudados componentes não estritamente representativas, mas 

características da população pois a característica necessária era ter como base de notícia 

a crise que a TAP estava a atravessar nas 122 notícias e não propriamente a análise de 

todas as notícias que saíram sobre a companhia naqueles períodos de tempo. 

4.2.5 Análise SWOT 

A análise SWOT da companhia aérea pretendeu explorar os pontos fortes, pontos 

fracos, as oportunidades e as ameaças com as quais a organização se depara. Foi feito 

um estudo acerca da vertente interna (pontos fortes e fracos) e externa (ameaças e 

oportunidades) da instituição. Para isso, as entrevistas realizadas junto do Departamento 

de Comunicação e Relações Públicas da TAP foram essenciais  uma vez que tocou 

nestes pontos de modo a perceber a dinâmica interna da empresa.  

Nesta fase a pesquisa de notícias e de documentos em suporte digital foram 

fundamentais ao estudo. As contribuições de estudos anteriores relativos a outras 

análises SWOT permitiram uma maior organização na fase prática de maneira a 

perceber como é realizada esta análise eficazmente com recurso apenas ao que nos é 

dado a conhecer no dia a dia.  

A análise permitiu perceber quais as principais ameaças que a TAP encontra no seu 

mercado externo, assim como quais as oportunidades que a fazem avançar. No que 

respeita ao nível interno da instituição foi possível, nas entrevistas com a representante 

do departamento de marketing e comunicação da TAP, questionar alguns procedimentos 

internos e tentar perceber quais os pontos que tornam a companhia mais forte e coesa, 

                                                           

34
 O FWA (Favourite Website Awards), prémio que visa reconhecer os melhores e mais criativos 

projectos na industria da internet desde 2000. O site mobile e as aplicações para Android, iPhone e iPad 

do Diário de Notícias foram distinguidas com o prémio de Mobile of The Day (MOTD). 

O Mobi Awards, prémio que visa distinguir a excelência e a liderança na área de mobile media, marketing 

e publicidade. A aplicação para iPad do Diário de Notícias venceu na categoria Melhor Aplicação de 

Conteúdo Editoral na edição de 2011 dos Mobi Awards. Concorria como finalista com as aplicações da 

Bloomberg Businessweek e a National Geographic. 

O prémio Sapo, com a iniciativa «SAPO Onliners 2011 ? Born To Ride Online» que pretende distinguir a 

«maior concentração de criatividade online» em Portugal, tendo por júri profissionais do mercado da 

publicidade, agências e anunciantes, reconhecidos no sector, convidados pela organização dos prémios do 

portal da Portugal Telecom. (DN 2015
a
) 
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assim como quais os que a enfraquecem. A entrevista foi produtiva mas teve alguns 

obstáculos, tendo em conta que a organização estava a recuperar de uma fase de crise, 

as informações fornecidas não foram todas as que se pretendiam. 

A análise SWOT insere-se no método de análise documental uma vez que é 

essencialmente realizada com informações pré-existentes conseguidas através de 

pesquisa nos mais variados formatos, sejam livros, pesquisas online, notícias, entre 

outros (Cf. Pimentel 2001: 179). 

Este estudo teve um cariz qualitativo na medida em que foi realizada uma observação 

participante no estudo, através de documentos digitais após pesquisa, de modo a tirar 

conclusões de quais seriam as ameaças e oportunidades da instituição (Cf. Dalfovo et al. 

2008: 9). 
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Capítulo 5 – Apresentação dos Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas várias fases da 

investigação. Primeiramente serão expostos os dados relativos à analise de conteúdo dos 

inquéritos por entrevista semidiretiva e entrevista centrada. 

5.1 Inquérito por entrevista  

As três entrevistas realizadas (duas por e-mail e uma presencial) foram realizadas a 

uma das representantes do departamento de Comunicação da TAP, Doutora Maria 

Isabel Palma. Segue-se uma breve apresentação da entrevistada. 

Maria Isabel Palma é licenciada na área de Ciências Humanas pela Faculdade de Letras 

da Universidade Clássica de Lisboa. Quando acabou o seu curso entrou de imadiato 

para a TAP onde está há mais de 30 anos, tendo trabalho sempre na área onde 

atualmente se encontra - Direção de Comunicação & Relações Públicas – que, como 

afirma a própria ―ao longo dos tempos foi tendo outras designações‖. Fez todo o seu 

percurso profissional na TAP onde hoje desempenha o cargo de Gestora de 

Comunicação. Como funções, para além de gerir toda a comunicação institucional 

relacionada com a organização, designadamente a comunicação de crise, é 

coordenadora do Departamento de Comunicação e Relações Públicas (COM + RP). 

Entrevista semidiretiva por e-mail  

Foi a primeira entrevista realizada tendo sido administrada num período tenso para a 

organização uma vez que tinha vivido recentemente uma situação de crise (greve dos 

pilotos da TAP). 

Questionada acerca do modo como a TAP gere a sua comunicação em situações de 

crise, a entrevistada começou por explicar que a equipa que gere a comunicação e os 

planos de comunicação em situações normais e ―em tempos de paz‖ é basicamente a 

mesma que gere a comunicação em momentos de crise. A equipa já se encontra, 

portanto, formada, assim como ―os princìpios de objectividade e transparência‖ não se 

alteram, seja qual for a situação. No entanto, refere que ―uma crise é sempre muito 

exigente e, dependendo da especificidade e grau da mesma, é necessário activar um 

conjunto de acções e procedimentos próprios e adequados.‖ A entrevistada refere, por 

isso, alguns aspetos no que toca à gestão da comunicação quando uma crise ocorre 

afirmando que ―idealmente, em situações de grande seriedade (grandes incidentes ou 
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acidentes), deve a equipa de trabalho ser reforçada por forma a conseguir corresponder à 

situação‖, ou seja, para além da equipa já existente devem serem integrados outros 

elementos ―que já façam parte da empresa‖. Maria Isabel Palma considera que para 

gerir a comunicação numa situação de crise é imprescindível ser-se ―muito disciplinado 

e metódico‖ devido a todo o ―envolvimento dessa mesma situação, pelo desgaste que a 

mesma provoca na equipa de trabalho e na imagem e reputação da Organização.‖ Posto 

isto, nas palavras da entrevistada ―é fundamental estar previamente preparado para 

actuar com muita rapidez e para pôr em marcha a nossa acção, sob pena de tornar-se 

muito difícil controlar a situação.‖ O último aspeto abordado pela entrevistada nesta 

questão diz respeito à comunicação interna, onde salienta que é ―fundamental também, 

em tempos de crise como em situações ditas normais, que a empresa fale a uma só voz e 

mantenha constantemente informado e actualizado o seu público interno (trabalhadores) 

disseminando as mesmas mensagens e informação que divulgar para o exterior.‖  

Relativamente aos planos de comunicação de crise da organização, a entrevistada 

disse que é ―mais do que em qualquer outra situação, válido o princípio de que numa 

situação de crise tem de estar-se previamente preparado, ou seja, é impensável não estar 

minimamente preparado por antecipação‖. Enumera por isso alguns dos procedimentos 

a ter na preparação de uma hipotética situação de crise: ―plano de comunicação de crise, 

distribuição de tarefas, contactos, check-lists de acções, e inclusive exemplares de 

possíveis press releases e/ou informações, briefings a espoletar em situações de 

comunicação de crise.‖ Sugere ainda que ―a experiência e o treino são as melhores 

práticas e a partir deles e dos erros se aprendem lições e se melhoram as práticas de 

trabalho. A TAP faz com regularidade exercícios/simulações de crise preparadas pela 

área da empresa responsável pela Resposta em Emergência, envolvendo todas as áreas 

da empresa que actuam em situação de crise, entre as quais está presente a nossa 

Diretora de Comunicação & RP.‖ Ainda relativamente a este tema salienta que ―os 

planos previamente elaborados são uma mais valia e são de imediato utilizados em 

crise, podendo por vezes sofrer alterações no decorrer da mesma‖. Estas alterações 

devem-se, no entanto, ao rumo que a crise segue sendo necessário ajustá-los à medida 

que esta vai avançando. 

Quando perguntado em que medida é que a TAP está preparada para enfrentar 

situações de crise a resposta é clara. Maria Isabel Palma diz que ―a companhia está 

preparada e trabalha com esse objectivo‖. Ainda assim, e ―apesar do trabalho e da 

preparação feita em antecipação, qualquer situação é sempre diferente das anteriores e 
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há que saber lidar também com este factor com atenção redobrada, procurando melhorar 

e actualizar os procedimentos continuamente e ser muito flexìvel.‖  

O facto da TAP ser uma companhia aérea ―que lida com pessoas e com questões 

muito sensìveis‖, como a própria vida humana em questões de quedas de aviões, 

implica que este tipo de matérias, como os planos de comunicação de crise, sejam 

―abordados com preocupação e cuidado‖ tendo em conta que ―são inúmeros os motivos 

que podem espoletar uma situação de comunicação de crise numa companhia aérea, 

umas mais graves do que outras‖. A entrevistada lembra ainda que há sempre a 

preocupação redobrada devido ao ―elevado grau de exposição que a TAP tem‖. O que 

significa que qualquer crise, seja de que grau for, vai ser aproveitada pelos meios de 

comunicação social.  

Durante um cenário de crise é preciso também ter em conta todos os que, direta ou 

indiretamente, estão ligados à companhia e que podem ter impacto sobre ela e sobre os 

serviços que presta,  como explica a entrevistada, referindo-se a pessoas e/ou 

organizações que colaboram com a TAP e que influenciam a sua imagem se algum 

inconveniente acontecer com elas. 

O último ponto focado na entrevista emergiu no sentido de perceber em que medida 

há uma atualização dos planos de comunicação de crise da empresa. A entrevistada 

afirmou ser uma atualização permanente, mesmo que não haja nada que preveja uma 

crise. A atualização dos planos ―existe e é fundamental‖. Existem mesmo regras que 

obrigam a que isso seja feito, como explica, ―a companhia alinha as suas práticas pelas 

práticas definidas pelo conjunto de companhias que integram organizações tais como a 

IATA e a Star Alliance (a que a TAP pertence), que definem e estabelecem uma série de 

atribuições e obrigações comuns à TAP e às outras parceiras‖. Isto tem de ser 

escrupulosamente cumprido porque a companhia é ―auditada sobre estas matérias com 

regularidade.‖ 

Entrevista semidiretiva presencial 

A deslocação à sede da TAP realizou-se sensivelmente um mês após a greve dos 

pilotos da TAP realizada entre 1 e 10 de maio de 2015. A data escolhida teve como 

propósito ser uma altura relativamente próxima do fim dos acontecimentos e por isso 

ambas as partes (entrevistada e entrevistadora) fizeram os possíveis para que isso 

acontecesse. A entrevista foi realizada na sede da TAP em Lisboa. Tendo em conta que 
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a duração da entrevista foi longa, aproximadamennte 1hora e 30minutos, serão 

apresentados apenas os pontos mais importantes. 

Posto isto, a entrevistada começou por dizer, mesmo antes de alguma questão ser 

colocada, que como estudo de caso ―a TAP é um campo muito fértil, é uma empresa que 

causa sempre uma determinada perturbação‖. Compara as crises na TAP a outras de 

modo a mostrar o nível de gestão que é necessário ter de modo a dominar uma crise que 

se abata sobre a empresa rematando que: 

―ainda esta semana [primeira semana do mês de junho de 2015] houve uma greve 

dos enfermeiros, e coisas relacionadas com a saúde são sempre sensíveis, e eu 

pergunto como é possível que não haja maior envolvimento nestes casos, é tudo 

tranquilo, parece que nada se passa e na TAP é uma coisa ... até na imprensa 

estrangeira. Mas isso não é nenhuma novidade para nós. (Palma 2015
b
) 

Quando questionada acerca das ameaças externas a que uma companhia de aviação 

está sujeita a resposta direcionou-se de imediato para a concorrência, sobre a qual falou 

em vários momentos da entrevista. Maria Isabel Palma referiu, acerca desta temática, 

que as restantes companhias aéreas presentes no mercado, antes de serem consideradas 

concorrentes, são parceiras da TAP.  

As companhias aéreas fazem parte de uma mesma industria e têm um grau de 

proximidade maior ou menor conforme os assuntos, conforme os mercados em que 

operam, conforme os acordos comerciais que têm ou não, conforme as alianças, uma 

série de coisas. O que não quer dizer que não sejam sempre concorrentes entre si. 

(Palma 2015
b
) 

Explica ainda que a TAP pertence à maior aliança  do mercado, a Star Alliance, à 

qual pertencem 28 companhias. Esta união entre os membros da aliança resulta ―num 

grau de cooperação e de trabalho mais aprofundado em determinadas áreas mas não 

anula em nenhum momento o facto de todas elas serem concorrentes, de um modo puro 

e duro de gestão de negócios são concorrentes.‖ 

Posto este cenário, foi questionado, então, se estas alianças são vistas como pontos 

fortes da empresa e, ao mesmo tempo, oportunidades num setor tão competitivo. A 

entrevistada prontamente concordou que há vantagens ao afirmar que ―em termos do 

que é a sua atuação em determinados níveis, apesar de concorrentes, são parceiras mais 

próximas, ou seja, tem vantagens em primeiro lugar para os clientes das várias 

companhias e tem vantagens para as próprias companhias.‖ Sendo que as companhias 
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presentes numa aliança têm um conjunto de obrigações e são auditadas, anualmente, 

presencialmente ou à distância, nas várias áreas como no que diz respeito ao marketing, 

ao atendimento, aos programas de fidelização dos clientes e são auditadas, também, ao 

nível da comunicação da empresa (Cf. Palma 2015
b
). No que se refere à comunicação 

são vários os aspetos a ser auditados, tanto ao nível da comunicação interna como ao 

nível da comunicação externa.  

Quando abordado o tema das fraquezas internas da organização, a greve é o principal 

foco: 

A uma greve nós estamos muito habituados, infelizmente. Temos uma empresa 

muito específica e um mundo laboral muito dinâmico. A aviação é um setor muito 

sensível. Há as greves internas, dentro da própria empresa, que podem afetá-la mais 

ou menos face ao público, ou seja,  dependendo da expressão que têm ou da área em 

que é e isso provoca sempre alguma instabilidade e há depois outras greves que têm 

um grande impacto na empresa e que pode nem ter a ver com ela. (Palma 2015
b
) 

A entrevistada dá exemplos de crises que podem ocorrer no seio de outras empresas 

e que afetam, indiretamente, a TAP ―se houver uma greve dos bombeiros afeta as 

operações no aeroporto, há uma greve da empresa que faz a limpeza dos aviões afeta, 

uma greve do catering também afeta, tem uma greve de quem preta serviços a nível 

atendimento ou de quem trata das bagagens afeta.‖ Como se pode ver, há muitas 

situações, incontroláveis pela TAP, que podem acabar por gerar situações de crise (Cf. 

Palma 2015
b
). 

Relativamente aos planos de comunicação de crise a entrevistada começa por afirmar 

que: 

os planos nas suas linhas principais são válidos para um conjunto de aplicações mais 

genéricas, mas uma companhia de aviação não pode trabalhar ao sabor do vento, 

nenhuma empresa deve trabalhar ao sabor do vento e uma situação de crise quando 

vem a pior coisa que pode acontecer é não estar preparado. (Palma 2015
b
) 

Portanto, confirma que ―existe obviamente, e a TAP tem, como a maioria das 

companhias aéreas, e quem diz companhias diz também os fabrincantes dos aviões, os 

ditos planos de comunicação de crise.‖ Os planos de comunicação de crise têm, no 

entanto, de estar ―conformes à orientação estratégica da empresa face ao que é uma 

situação destas‖ mas têm de estar de acordo, uma vez mais,  
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com os planos de comunicação de crise que existem dentro da aliança porque a TAP 

tem obrigações face aos seus parceiros, ou seja, pode ser uma situação de crise 

maior que não seja da tap mas seja de uma companhia sua parceira e isso obriga a 

TAP a ter determinado tipo de ações também e a desenvolvê-las. Estas ações estão 

estruturadas e há um plano. (Palma 2015
b
) 

É importante referir que, para além da Star Alliance, a TAP tem obrigações para com 

a Associação as Companhias Aéreas Europeias (AEA) e, ainda, com a IATA 

(Associação Internacional de Transporte Aéreo) e, por isso, os planos de comunicação 

da empresa têm de estar em conformidade com todas as organizações da qual a TAP faz 

parte, assim como todas as ações e obrigações da companhia. (Cf. Palma 2015
b
) 

Aprofundando de um modo geral o tema, Maria Isabel Palma refere que: 

A própria IATA tem a IOSA (IATA Operational Safety Audit) que é quem 

regula se a companhia está apta em termo operacionais, obrigando a empresa a ter 

um determinado conjunto de parâmetros que a companhia aérea tem de cumprir de 

acordo com as normas internacionais do ponto de vista da segurança e do ponto de 

vista da atuação, que também é auditado com toda a regularidade. Há, portanto, um 

conjunto de obrigações e um plano para a comunicação de crise. Há, depois, uma 

série de situações a partir do momento em que é declarado o modo de crise e são 

desenvolvidos um conjunto de ações que envolvem toda a empresa. (Palma 2015
b
) 

Quando questionada acerca do momento de por os planos em prática, a entrevistada 

explica que:  

pode-se pensar que é fácil, que se agarra no plano e aplica-se e não é bem assim, só 

que uma situação de crise é tão absorvente, tão intensa e tão difícil de gerir que tem 

de haver tempo necessário para agir. Mas tem de haver um conjunto de coisas já 

treinadas, a TAP não só tem um plano como faz treinos pelo menos uma vez por 

ano, é uma das obrigações por exemplo. (Palma 2015
b
) 

Estes treinos não são feitos apenas num contexto interno da empresa, são realizamos 

também entre as várias companhias, assim como reuniões com bastante regularidade 

entre os setores de comunicação das várias companhias da aliança por todo o mundo (as 

últimas forma em Bruxelas e na China). [(Cf. Palma 2015
b
)]  

Apesar de todas as medidas tomadas durante o ciclo da empresa, e por mais que esta 

se prepare, a entrevistada garante que ―uma crise nunca está completamente 

controlada.‖ Existe, no entanto, um plano para cada situação ―porque quando uma crise 

bate não há tempo para estar a pensar tudo de novo, nunca se pode estar impreparado. 
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Tem de se estar previamente preparado para responder a uma situação destas‖. Para tal, 

e a partir do momento em que é decretado estado de crise, existe um conjunto de ações a 

ser tomadas como ―contactos, os primeiros press realises...há um conjunto de 

informações que são fundamentais e que têm de ser dadas e obviamente que não é tudo 

igual ao que se preparou, têm depois de ser adaptadas à situação.‖ Embora os planos da 

TAP, segundo Maria Isabel Palma, sejam ―muito completos‖.  

Perante estas situações é reunido o comité de emergência onde todas as decisões são 

discutidas,  

seja quando for porque uma crise não escolhe hora, pode ser ao fim de semana ou a 

meio da noite, é uma atividade que funciona 24horas por dia e em todo o mundo e 

há sempre os media a acompanhar e a saber primeiro do que nós [empresa] em 

qualquer lado. Então com a rede (internet) ainda é mais complicado. (Palma 2015
b
) 

Os media foram outro assunto abordado no decorrer da entrevista, na qual foram 

mostrados alguns títulos
35

 saídos na imprensa escrita online que davam uma conotação 

negativa à TAP o que podia mexer com a sua imagem e com a confiança que os clientes 

depositam nela. A entrevistada afirmou desde logo que ―relativamente à notìcias, esses 

números foram dados por nós (TAP), não fomos apanhados de surpresa. As notícias têm 

base em informações que nós demos.‖ A entrevistada continua e refere que ―nós (TAP) 

temos muito boa relação com os órgãos de comunicação porque temos transparência, 

porque somos disponíveis. O facto de aparecerem muitas notícias é porque eles também 

encontram muito eco deste lado. Também nos compete a nós encaminhar e colocar as 

coisas onde elas devem ser colocadas.‖ Mesmo assim, a representante do departamento 

de comunicação e RP da TAP declara que, apesar disso ―ninguém controla a 

comunicação social. Mas o papel da empresa é estar lá disponível e ser, desejavelmente, 

proativo, que foi o que fomos nesta situação. Não ir a reboque, não ser só reativo‖. 

A comunicação social ―muito antes da greve já quer as informações todas e claro que 

começam a nascer histórias e abordagens e nós vamos gerindo de acordo com o que 

deve, sendo que a comunicação quando divulgada é para todos.‖ 

Durante a crise propriamente dita, ―há um conjunto de informações que se vão 

gerindo, não se controlam‖ até porque esclarece que ― o nosso papel não é controlar a 

                                                           
35 Título 1: Greve dos pilotos da TAP pode afetar 3.000 voos e 300 mil passageiros 

Título 2: Pilotos da TAP admitem nova greve no prazo de um mês 

Título 3: Fernando Pinto apela a que "parem os sinais de instabilidade" na TAP 
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qualidade das notícias que saem. O nosso papel é, sobretudo, dar-lhes as ferramentas 

para que, junto do seu mercado, junto da opinião pública e junto dos opinion makers 

façam valer aquilo que é o posicionamento da empresa e a resposta da empresa.‖ 

Nesta situação específica de greve, ocorrida entre 1 e 10 de maio de 2015, a visão 

inicial foi alarmante. ―Esta greve foi durante um tempo gigantesco, 10 dias de greve 

seguidos numa companhia aérea, nos tempos de hoje em que há tanta concorrência é 

uma enormidade, algo desproporcional e insensato para os objetivos que se pretendem 

obter‖ explica Maria Isabel Palma. Afirma que desde o momento do pré-aviso, em 

meados de abril, começa desde logo a ser notìcia ―e não mais nos largam, a partir deste 

momento a empresa já entrou em «modo greve»‖.  

O modo como se lida com a comunicação social é fundamental para a empresa. 

É muito importante que a informação dada seja aferida e feita de acordo com a 

informação real. Até para os próprios órgãos de comunicação a empresa fez um 

plano de trabalho. Disponibilizamos informações com os nossos contactos, 

informações de quem estava de serviço (porta-vozes) nos vários dias da greve. Há 

portanto um plano de ação de como vamos trabalhar. Nós fomos rodando (porta-

vozes) mas a informação é sempre feita da mesma maneira e todos os dias havia 

reuniões onde eram, por exemplo, avaliadas as perspetivas para o dia seguinte. 

Diariamente saiam, pelo menos, 3 briefings para os media (antes das 8h, antes das 

13h e e ao final da tarde). [(Palma 2015
b
)] 

Questionada, então, o modo como os media podem ser vistos por uma organização 

em momentos de crise a resposta foi clara, ―classificamos os media como nossos 

parceiros, podendo ser uma ameaça‖ reforçando que é difìcil gerir uma organização se 

estes meios só forem vistos como uma ameça para a empresa. 

Aquando da ameça de greve, toda a atividade da TAP começa a ser ―muito intensa, 

não é só no espaço em que ocorre a greve.‖ Isto faz com que seja ―logo estabelecido no 

mercado (clientes) a sensação de insegurança, não do ponto de vista material mas do 

ponto de vista da instabilidade com perguntas na mente dos consumidores ―será que vou 

conseguir voar?‖ e as pessoas começam com dúvidas porque um perìodo destes abrange 

muita coisa.‖ A empresa entra assim, segundo palavras da entrevistada, em ―grande 

questionamento‖.  

Numa situação de greve a primeira preocupação de facto é a forma como vamos 

reponder aos nossos clientes. O cliente com uma reserva ou um bilhete adquirido é 
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como que um contrato estabelecido com a empresa, que dá à empresa e ao cliente 

um conjunto de deveres e um conjunto de direitos. (Palma 2015
b
) 

A entrevistada reforça uma vez mais que ―a partir do momento em que é feito o 

anúncio toda a gente começa a perguntar, não só os media, mas os passageiros, os 

clientes e começa-se a gerar uma certa desconfiança no mercado, comaçamos a perder 

passageiros, a ter prejuizo diretos, tudo desde o momento em que é anunciada a greve.‖ 

A imagem da TAP passou, por isso, por momentos de provação. ―O cliente não 

entendia quando chegava ao aeroporto e diziam que só na hora é que se sabia se o voo 

era cancelado, dando asas a palavras como «a companhia não funciona, não presta».‖ 

A partir daqui há um conjunto de parâmetros a desenvolver, ―designadamente ao 

nìvel da comunicação.‖ São enumeradas durante a entrevista algumas ações levadas a 

cabo pelo departamento de comunicação e publicidade para fazer face à mesma.  

Numa situação de greve há um conjunto de reuniões, briefings diários como 

aconteceu nesta. E há um conjunto de serviços diretamente ligados com as 

operações que reúnem e que conjugam ações. O envolvimento da tap é a 100% 

numa crise como seja aquela que é escultada por uma greve, sobretudo desta 

dimensão. (Palma 2015
b
) 

Para além disto, tem de se fazer chegar aos meios de comunicação press realises e é 

necessário contactar os agentes de viagens. O mesmo tipo de mensagem é trabalhada e 

colocada nas próprias páginas da empresa de modo a que os clientes comecem a 

contactar a companhia. (Cf. Palma 2015
b
) 

A empresa, no entanto, tem de continuar a trabalhar e a desenvolver a sua atividade 

naturalmente ―mas em paralelo tem toda uma estrutura que é criada e por isso mesmo 

tem uma área própria que se chama planeamento de emergência‖. Para além disso, a 

TAP tem uma equipa, a Assistant Team, ―para quando há situações de greve ou 

irregularidades que possam provocar uma alteração nas operações, para além do apoio 

técnico e operacional que é dado ao cliente, esta equipa dá apoio a outro nível, nem que 

seja um mero acompanhamento ou uma ajuda na orientação das pessoas.‖ 

No que respeita às redes sociais, a entrevistada vê tanto esta ferramenta como as 

novas tecnologias no geral uma oportunidade para as empresas nos dias que correm, 

principalmente numa situação de crise. ―O facebook é muito importante em momentos 

de crise, muitos problemas operacioonais e práticos resolvem-se por aqui apesar de 



152 

 

funcionarem as vias mais tradicionais, as redes sociais são muito importantes para dar 

respostas.‖ 

A evolução tecnológica e o facto da TAP estar sempre na linha da frente foram dois 

dos pontos fortes que a entrevistada referiu quando questionada acerca destes ao afirmar 

que ―nós TAP estamos sempre muito na frente dentro da industria. Somos uma empresa 

tecnologicamente das mais modernas e sempre fomos, por exemplo, o bilhete eletrónico 

fomos nós que introduzimos em simultaneo com a lufthansa.‖ 

Quando questionada sobre o facto de o público interno da empresa, em cenários de 

crise, poder ser considerado uma fraqueza, a entrevistada assegura que:  

Temos uma grande obrigação também que é a comunicação interna. Também 

tem de se fazer fluir dentro da própria organização qual é o posicionamento da 

empresa em cada momento. A TAP tem uma norma nesta área, tudo o que fazemos 

ou divulgamos como comunicação externa, nós replicamos para os colaboradores da 

empresa através da ferramenta interna da TAP, o flash. Porque a comunicação tem 

de ser transparente, clara. Se as nossas pessoas não estiverem bem informadas elas 

passam múltiplas mensagens contrárias e mesmo quando estão bem informadas isso 

pode acontecer. Isso não quer dizer que a comunicação não faça o seu papel. (Palma 

2015
b) 

Internamente, realizaram-se também reuniões ―muito envolventes com o pessoal de 

bordo, mas não são reuniões em que se vai debitar discurso, são perfeitos debates.‖ O 

principal problema, e apesar de toda a comunicação, ―é que os pilotos sindicalizados 

não dizem se fazem ou não fazem greve mas internamente houve um papel muito 

importante porque somos uma empresa muito aberta a esse nível, fazemos com muita 

regularidade reuniões internas.‖ 

Relativamente ao facto da TAP ter optado por colocar porta-vozes diferentes nos 

vários dias da greve a entrevistada explica: 

A nossa direção de comunicação e RP tem muito poucas pessoas, por isso tem de 

ser uma equipa muito ágil. Há empresas que têm apenas um porta-voz, na TAP cada 

um dos elementos que fala da empresa é o porta-voz, não há uma pessoa específica 

dado ao facto de trabalharem pouquissimas pessoas nesta área. É estratégia do ponto 

de vista da gestão de meios e de recursos. (Palma 2015
b
) 

Afirma também que ―uma empresa com esta dimensão tem de se ter uma equipa que 

está muito rotinada e preparada para fazer face a uma situação de greve quer seja um, 

dois ou dez dias. Mas houve sempre gente no backstage a fazer o restante trabalho.‖ 
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Concorda que ―em 10 dias não era viável ter sempre a mesma pessoa a falar, foi uma 

gestão de esforço e de eficácia e gestão de uma situação que em si é muito complexa 

porque a TAP foi notícia de primeira página este tempo todo.‖ 

Por fim, a representante da TAP assegurou que esta greve teve uma grande carga 

política associada devido ao momento especial que a empresa vivia com a privatização 

e por isso foi também ―instrumentalizada por vários grupos de pressão e por vários 

grupos de opinião também.‖ Maria Isabel Palma concorda ainda que o próprio sindicato 

dos pilotos ―tem um poder reivindicativo e económico muito grande e tem poder dentro 

da empresa‖ tendo em conta que eles operam com o que é o produto final da empresa: a 

viagem aérea. ―E tudo o resto é gerido para que esta parte corra bem.‖ 

A última questão tocou no ponto ―fraco‖ das companhias aéreas tradicionais. 

Abordando o fenómeno das companhias Low Cost a entrevistada confirma: 

são concorrentes fortes e é claro que são uma ameaça nesse sentido, mas depende 

dos mercados e cada negócio tem concorrentes. O setor aéreo é altamente 

concorrencial, onde concorrem modelos de negócios muito diferentes e nesse 

sentido as low cost são uma ameça porque acabam por distorcer ou fugir às leis da 

concorrência. (Palma 2015
b
) 

A representante da TAP explica que são uma ameaça porque ―as regras nem sempre 

são iguais e são mais um concorrente no mercado mas os nossos primeiros concorrentes 

são aqueles que são nossos ―iguais‖, que operam no mesmo plano.‖ 

No entanto, reforça que a TAP também se tornou competitiva em termos de preços 

face às low cost até porque ―online há sempre várias campanhas ao mesmo tempo a 

decorrer, é uma maneira de estar hoje no mercado‖. Mas apesar de tudo, foram 

importantes para o setor porque ―geraram novas faixas de mercado, captaram em termos 

de massa maior número de pessoas, por exexmplo, como os jovens.‖ E isso benefecia 

também as restantes companhias aéreas uma vez que ―eles criaram mais mercado e esse 

mercado tanto viaja com eles como viaja com outras companhias.‖  

Maria Isabel Palma refere, no entanto, que por vezes veêm-se situações de 

concorrência desleal: 

Em situações de greve vê-se as low cost que atuam no nosso mercado a fazer coisas 

agressivissimas, é claro que eles ganham dinheiro com isso. Se há passageiros que 

tem de tirar dos seus voos quem ganha é a concorrencia, o mesmo acontece ao 

contrário. (Palma 2015
b
) 
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Remata afirmando que ―não estamos no mesmo plano mas competimos na mesma 

industria portanto temos de competir com armas semelhantes e nós também competimos 

com preço.‖ 

Por fim, Maria Isabel Palma alega que este perìodo tão grande de greve ―foi 

desgastante do ponto de vista do trabalho, da empresa e do ponto de vista da imagem‖ e 

diz que uma situação de greve é sempre negativa para a empresa e é muito prejudicial 

em termos de confiança na marca (Cf. Palma 2015
b
). 

Como solução, e apesar de nem todas as tarifas permitirem alterações de data, nesta 

caso como a responsabilidade foi de um grupo da companhia, que parou a sua atividade, 

foi permitida a troca sem encargos financeiros para os clientes ou o reembolso do 

dinheiro. ―A tap absorve esta situação como responsabilidade sua.‖ 

De referir ainda que a TAP tem uma equipa preparada para agir em situações de 

acidentes ou incidentes de maiores dimensões, a care team. Esta equipa ―presta 

cuidados e é uma equipa muito grande de voluntários que fazem o acompanhamento de 

toda a situação em termos psicológicos, de acompanhamento familiar, a funcionários, 

etc.‖ 

Entrevista Centrada 

A entrevista centrada foi realizada via correio eletrónico e manteve-se  numa linha de 

entrevista aberta. Teve como principal tema a comunicação interna e externa da 

organização mas sem nenhuma pergunta formal estabelecida. Foi apresentada à 

entrevista uma lista com tópicos.  

Os resultados desta entrevista serão categorizados em duas partes: dados e informações 

factuais relativos à organização e dados relativos à comunicação interna e externa 

realizada pela empresa. 

Dados e informações factuais:  

A companhia aérea, segundo a entrevistada, ―gera fluxos de comunicação 

prioritariamente para o universo TAP, mais de 7 mil trabalhadores, na Sede da empresa 

e nas representações no exterior, e também para um âmbito mais vasto que integra o 

Grupo TAP (cerca de 11 mil pessoas).‖ 

A TAP gere a sua comunicação de crise ―em conformidade com os princìpios, regras 

e acções definidos no Plano de Emergência da Empresa e também no quadro da 
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integração da TAP em organismos internacionais e respectivas obrigações e requisitos 

em matéria de Comunicação de Crise (IATA, Star Alliance, etc.).‖ Com esta afirmação 

é possível perceber que a comunicação de crise e os seus respetivos planos não se 

cingem apenas ao que a TAP quer que abranjam, tendo todos os planos da empresa que 

respeitar regras propostas pelos seus aliados e que respeitem a política de todos eles.  

Dados relativos à comunicação interna e externa: 

A comunicação interna da TAP foi um dos tópicos abordados na entrevista. Foi 

perfeitamente percetível que esta não é posta de lado em momento algum. A 

entrevistada começou, então, por referir, que ―o principal objectivo é a disseminação e 

partilha, a nível interno, de toda a informação relativa à empresa e sua actividade, assim 

como o envolvimento activo dos trabalhadores TAP, contribuindo assim para 

incrementar a sua motivação, envolvê-los nos projectos da empresa e constituir uma 

sólida cultura TAP.‖ Refere ainda que existem métodos internos, criados pela 

organização que visam ―promover este espírito de corpo‖ e que tentam 

―designadamente transmitir  uma cultura ―pela positiva‖, procurando dar visibilidade 

aos ―melhores exemplos‖ a todo o universo empresarial.‖ Um dos programas internos 

que a TAP põe em prática para dar esta visibilidade e para fomentar o esforço tem como 

nome Reconhecer. O objetivo deste programa é ―destacar  e reconhecer qualquer 

trabalhador pelo seu trabalho. O reconhecimento é feito, a nível transversal da 

organização, quer por uma chefia quer por qualquer outro colega.‖ Para além destes, 

Maria Isabel Palma recorda que ―há muitos outros, naturalmente.‖ 

Para que a comunicação flua com naturalidade, existem ferramentas internas, com 

cariz geral, que contribuem igualmente para a progressiva política de comunicação 

dentro da TAP. A entrevistada dá alguns exemplos dos veículos de informação interna 

que a empresa disponibiliza: 

Jornal TAP – Órgão de Comunicação Institucional, com periodicidade mensal, 

distribuído não só a todos os trabalhadores no activo, mas igualmente a pessoal já 

reformado sempre que o desejarem. Actualmente é disponibilizado apenas em formato 

digital, mas anteriormente era impresso. É também distribuído aos Órgãos de 

Comunicação Social (OCS) nacionais. 

Informação Flash – Ferramenta de comunicação interna distribuída via e-mail, onde é 

divulgada informação de interesse para o universo TAP e relativa a aspectos internos da 
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vida da empresa ou outra  informação útil também difundida para o exterior através dos 

Media. Os Flash replicam e divulgam sempre também os comunicados de imprensa 

distribuídos à Comunicação Social – mantendo o público TAP informado, de forma 

transparente, de toda a matéria distribuída aos OCS. O Flash é uma ferramenta de 

comunicação interna muito flexível, que chega a todo o universo de forma célere e fácil 

através da Rede de e-mails internos TAP e não tem periodicidade fixa ou rígida. É 

emitido sempre que necessário – há dias em que saem vários Flash, por exemplo (como 

em situações de crise). 

Apresentações e Reuniões Internas – Envolvendo o CEO da empresa e os vários 

grupos de trabalhadores. 

TAP TV - Um canal interno de televisão. Numa empresa com a dimensão da TAP 

existem trabalhadores que não têm acesso fácil à informação ou ao computador 

diariamente, por exemplo os trabalhadores da Manutenção e Engenharia (áreas 

oficinais); Pessoal de Assistência em Escala, Pessoal de Bordo. Por outro lado, o facto 

de trabalharem por turnos e estarem presos a determinadas rotinas, impede-os de, muitas 

vezes, conhecerem a realidade de trabalho de outros colegas de outras áreas e 

departamentos. Nesse sentido, procurou-se introduzir na TAP TV mais informação 

sobre as pessoas que compõem a empresa e suas actividades e não apenas comunicação 

institucional. Existem monitores espalhados por diversas áreas da empresa, que exibem 

continuamente as emissões da TAP TV. 

Intranet - Os conteúdos da TAP TV encontram-se, além disso, disponíveis também 

na Intranet -outra ferramenta de comunicação interna - devidamente identificados e 

facilmente acessíveis, tal como outros vídeos disponíveis na Mediateca (espaço próprio 

para conteúdos vídeo na Intranet, onde se encontram entrevistas ou programas 

específicos). A Intranet é o site interno onde são disponibilizados os mais diversos 

conteúdos, tais como: Listas telefónicas, Refeições do dia, Ações de Formação, 

Impressos em formato digital, o Tempo, Contactos de Emergência, etc. 

Todas estas ferramentas de comunicação interna são da ―responsabilidade exclusiva 

da Direcção de Comunicação e Relações Públicas‖. Existe, por fim, o Portal da 

Comunicação onde são disponibilizadas todas as ferramentas acima descritas: Notícias; 
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o Jornal TAP; Clipping Diário; Newsletters; Informações Flash; Entrevistas; vídeos na 

Mediateca e emissões da TAP TV, etc. 

Já no que diz respeito à comunicação externa, a Direção de Comunicação e 

Relações Públicas da TAP, da qual faz parte a entrevistada, ―tem sob a sua 

responsabilidade as relações e as acções relativas ao relacionamento da empresa com os 

Média (Órgãos de Comunicação Social nacionais e estrangeiros), com Associações e 

organismos internacionais específicos do sector do transporte aéreo, e com a Star 

Alliance, assim como com outras companhias, designadamente as que integram, como a 

TAP, a aliança, além de outros públicos-alvo e parceiros no quadro da inserção e 

relacionamento institucional da TAP.‖ 

Para além da preocupação com os diferentes stakeholders da organização, o 

departamento ―é responsável pela definição e aplicação da polìtica e estratégias de 

Comunicação em cada momento‖, o que significa que trata da comunicação em cenários 

de crise.‖ A entrevistada sugere que, qualquer que seja o ambiente que a TAP esteja a 

viver, o departamento deve promover ―uma comunicação simples, directa e transparente 

que contribua para dar visibilidade às acções e posicionamento da TAP na Comunidade, 

promovendo e dinamizando laços de proximidade e interactividade da empresa com o 

mundo exterior.‖ Isto significa que a TAP considera a comunicação externa 

fundamental em todos os momentos.  

Outra das ferramentas que não pode ser esquecida pela organização, e que é também 

da responsabilidade do Departamento Com+RP, são os meios online que apresentam 

importância crescente nos dias de hoje. A comunicação divulgada na página da TAP e 

nas redes sociais Facebook e Twitter, assim como no canal TAP no YouTube, é 

coordenada entre o Departamento Com+RP e equipas de gestão próprias que garantem a 

presença da TAP nestes espaços, como sugere a entrevistada. Isto demonstra a 

preocupação que a TAP tem com a sua imagem e reputação, não pondo de parte 

nenhum modo de comunicação.  

A TAP, ao nível da comunicação externa, realiza sempre que necessário 

―comunicados de imprensa, conferências de Imprensa e/ou Briefings e apresentações à 

Imprensa, entrevistas, press kit institucionais, trabalhos especiais – discursos, 

apresentações para conferências, congressos, outros fóruns, participações em 

publicações e/ou outras iniciativas, etc‖. Para além disto, a TAP considera importante 

estar presente nos mais diversos eventos de modo a promover a companhia e mostrar 
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que é perto do público que quer estar e por isso faz também press trips que consistem na 

―divulgação de produtos/serviços‖ que podem ser ―apresentações de novos destinos, 

voos inaugurais, lançamento de novos produtos, eventos de interesse para o transporte 

aéreo, etc.‖ Ao nìvel da comunicação externa esta é uma forma bem delineada para dar 

a conhecer os serviços e para se manter em contacto com o seu público-alvo. A 

entrevistada confirma ainda que a TAP faz questão de estar representada em todas as 

reuniões / encontros de natureza específica do âmbito da Comunicação, nomeadamente, 

na AEA (Associação de Companhias Aéreas Europeias), na IATA (Associação 

Internacional do Transporte Aéreo), Star Alliance.‖  

Por fim, a entrevistada referiu que a organização de eventos é outra das vertentes na 

qual a TAP aposta dando alguns exemplos das mais recentes atividades organizadas 

pela companhia: ―Assembleia-Geral de Presidentes da AEA
36

; eventos de adesão da 

TAP à Star Alliance, 60º aniversário da TAP, etc.‖ 

5.2 Inquérito por Questionário 

É importante relembrar que este método foi utilizado de modo a concluir qual o 

impacto da crise da TAP na ótica do público, aliando por isso perguntas relacionadas 

com os meios de comunicação social e a forma como estes tratam a notícia que é 

divulgada. As conclusões retiradas deste estudo serão apresentadas no capítulo seguinte 

(Discussão dos Resultados). 

Posto isto, de um universo de 65 pessoas a amostra final alcançou 50 inquiridos. Da 

amostra considerada em estudo a idade predominante são os 25 anos (34%) e o género é 

o feminino (62%). [(Ver apêndice A e B, páginas 238-239)] 

Relativamente à primeira questão, pretendia-se perceber se os inquiridos tinham 

conhecimento, ou não, de qual foi a mais recente crise que se abateu sobre a TAP. A 

resposta foi unânime, 100% dos inquiridos responderam positivamente (ver apêndice C, 

página 239). Na questão que se apresentou logo de seguida era pedido para que, caso 

tivessem respondido afirmativamente à questão anterior, identificassem qual o tipo de 

crise pela qual a TAP tinha passado. Das cinco hipóteses apresentadas, destacarm-se 

duas. Para os inquridos a última crise da TAP teve que ver com a privatização da 

empresa (72%) e apenas 26% considerou que a crise foi, efetivamente, a greve dos 

pilotos. As outras hipóteses tiveram um nível de escolha baixo tendo as hipóteses 

                                                           
36

 AEA – Association of European Airlines 
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«acidente aéreo» e «despedimento em massa» 0,00% a resposta «falência» reuniu 

apenas 2% das escolhas, como podemos verificar no gráfico que segue: 

 

 

Alusivamente ao modo como os inquiridos tiveram conhecimento da crise foram 

propostas quatro respostas para escolha. Posto isto, 68% diz ter tido conhecimento pela 

televisão, 24% através de notícas online e apenas 4% soube da crise por meio da 

imprensa escrita tradicional como jornais e revistas. Nenhum dos inquiridos apontou a 

rádio como sendo o veículo através do qual soube da situação.  

 

 

Esta pergunta serviu, essencialmente, para perceber se os inquiridos continuam a ter 

mais em consideração as notícias que chegam até eles através de meios como a televisão 

Gráfico 5 - Identificação do tipo de crise pela qual a TAP passou 

Gráfico 6 - Meio de comunicação através do qual os inquiridos tiveram conhecimento da crise da TAP 
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e o jornal, considerados mais fiávies
37

, ao invés de optar por meios de busca mais 

rápidos mas que podem ser menos rigorosos.  

Por outro lado, no que respeita à confiança que o público passou a depositar na TAP 

após a crise, e tendo em conta que um dos efeitos foi o cancelamento de voos, 58% 

admite que se tivesse de viajar optaria por outra companhia aérea, 42% continuariam a 

viajar pela TAP, como pode ser comprovado através do gráfico que se segue (gráfico 7): 

 

 

Relativamente à questão colocada em seguida, não é de conhecimento geral que 

existem diferenças entre imagem corporativa e reputação corporativa. Sendo a pergunta 

- ―Ao nível da imagem corporativa, considera que esta ficou denegrida?‖ - é 

perfeitamente compreensível que os inquiridos tenham entendido imagem e reputação 

como sendo a mesma variável, embora a pergunta tenha sido direcionada apenas para a 

imagem. Posto isto, o «sim» foi a resposta escolhida. 84% dos inquiridos considera que 

a imagem da organização saiu prejudicada, enquanto 16% creem que a crise não alterou 

a imagem da empresa.  

 

 

 

                                                           
37 Segundo estudos da ERC realizados entre 20 de setembro e 12 de outubro de 2014: ―Mais de nove em cada dez 

inquiridos identificam os programas televisivos noticiosos como um dos recursos que utilizaram na última semana 

(93%); os jornais surgem como o terceiro recurso noticioso mais utilizado (65%); e a rádio apresenta-se 

como fonte de notícias para pouco mais de um quarto dos inquiridos (28%)‖ (ERC 2015:7)  

Gráfico 7 - Resposta dos inquiridos relativamente à  escolha da companhia aérea após a crise 

Gráfico 8 - Inquiridos que consideram a imagem corporativa da TAP ficou denegrida 
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Embora a resposta à pergunta anterior demonstre um aspeto negativo na gestão da 

comunicação de crise, a questão que se seguiu valida positivamente a atuação do 

departamento de comunicação da TAP perante os acontecimentos.  

Nesta questão, foi pedido aos inquiridos para, numa escala de 1 a 5, classificarem a 

eficiência comunicativa da empresa para com o público, onde:  

1 - Mau; 2 – Razoável; 3 - Bom; 4 – Muito bom; 5 – Excelente. Os resultados obtidos 

foram os seguintes: 

  

 

 

 

 

Embora os resultados não sejam os mais animadores, o facto de ninguém ter 

considerado a comunicação má é um ponto positivo. Embora 36% considerem que esta 

se manteve razoável e 44% acredite que foi boa. 16% declaram que foi muito boa e 4% 

acham que foi excelente.  

Na temática alusiva aos meios de comunicação social, 94% dos inquiridos 

consideram, após ler dois trechos noticiosos relativos à crise da TAP, que os média 

(neste caso específico, a imprensa escrita online pois foi o meio utilizado para mostrar 

as notícias) passavam uma imagem negativa da TAP nas notícias
38

 (ver anexo VI, 

página 231) que publicavam, como é possível comprovar através do seguinte gráfico: 

 

 

 

 

                                                           
38

 Foram apresentados o título e o lead de duas notícias 

Gráfico 9 - Grau de eficiencia do Departamento de Comunicação da TAP face à crise 

Gráfico 10 - Resposta dos inquiridos relativamente à conotação positiva ou negativa que as os 

meios de comunicação dão às notícias 
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Como se pode verificar, apenas 3 pessoas (6%) consideram que a imagem que 

passou foi positiva.  

Já o controlo dos media na formação da opinião pública, especificamente neste caso 

da TAP, foi visto por 66% dos inquiridos como «Muito influente». Os inquiridos 

concordam que a imagem negativa ou positiva de uma organização depende muito das 

informações retiradas dos veículos de informação. 32% considera que os meios de 

comunicação foram «influentes» na formação da sua opinião sobre os acontecimentos 

relacionados com a TAP e apenas 2% avalia a atuação destes como «pouco influente». 

Nenhum inquirido optou pela opção «nada influente», como podemos ver no gráfico 11: 

 

 

 

 

 

Como avaliação geral, no que aufere à cobertura mediática do tema, dos 50 

inquiridos apenas 12 (24%) consideraram ter sido positiva. Os restantes alegaram que 

ter sido negativa (56%) ou neutra (20%). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Grau de influência dos média na formação de opinião dos inquiridos relativamente à situação da 

TAP 

Gráfico 12 - Avaliação da cobertura mediático do caso em estudo 
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5.3 Análise de conteúdo das notícias online 

Como já foi explicado, foi delimitado um período de tempo das notícias de imprensa 

escrita em plataformas online, interessando ao estudo apenas as que saíram no intervalo 

de 15 de abril de 2015 a 31 de maio de 2015. 

De entre os jornais online foram escolhidos o jornal O Observador e o Diário de 

Notícias. Os títulos estudados serão avaliados segundo a conotação positiva ou 

negativa que apresentam, de modo a perceber se a comunicação social é uma ameaça 

quando uma empresa atravessa um momento de crise. As notícias foram agrupadas num 

sentido lógico em três fases: pré-crise, crise e pós-crise.  

Deste modo foi possível concluir que relativamente aos títulos das notícias que 

referiam as consequências positivas e negativas da greve,  desde o momento de anúncio 

da greve de dez dias a 15 de abril até ao dia 30 de maio, foram contabilizados 123 

notícias deste cariz no jornal. 68 destas no jornal O Observador e as restantes, 55, no 

jornal Diário de Notícias.  

Relativamente às notícias que dizem respeito ao momento anterior à crise, momento 

esse compreendido entre o dia 15 de abril (dia de anúncio da greve) ao dia 30 do mesmo 

mês, último dia antes do início da atividade, foram contabilizadas no total, em ambos os 

jornais online, 60 notícias. 

Destas 60 notícias apuradas na fase de pré-crise, 32 dizem respeito ao O Observador. 

Dos 32 títulos analisados referentes às notícias, 22 apresentam uma conotação negativa 

face ao momento vivido pela empresa, o que significa que são 10 as notícias que 

ostentam um título que introduz algo positivo acerca da companhia (ver tabela 4).  

No que diz respeito às notícias saídas no jornal Diário de Notícias, são 28 os títulos 

que se referem à fase conturbado da TAP no período de pré-crise. Deste rol, 18 

apresentam traços negativos e 10 positivos (ver tabela 4). 

 

 

 

 

 



164 

 

Pré-Crise: 15 a 30 de abril 2015 

O Observador Conotação 

negativa/positiva 

Diário de Notícias 

TAP. Pilotos reúnem-se com 

possibilidade de greve em cima 

da mesa (15/04) Negativa 

Guerra aberta na TAP. Pilotos contra 

Governo e administração (15/04) 

Pilotos votam dez dias de greve 

(15/04) 

TAP surpreendida com marcação da 

greve que poderá ter um impacto 

superior a 70 milhões de euros 

(15/04) 

Negativa Pilotos da TAP aprovam greve de dez dias a 

começar a 1 de maio (15/04) 

 

Qualquer dia pode não haver TAP 

(16/04) 
Negativa 

Greve dos pilotos é ameaça tremenda à 

viabilidade da TAP, diz ministro da Economia 

(17/04) APAVT: ―Está quebrada a confiança 

do mercado na TAP‖ (16/04) 

Pilotos pedem bom senso e 

responsabilidade ao Governo e à 

TAP (17/04) Positiva 

Desconvocar greve na TAP seria sinal de 

sensibilidade e inteligência, diz ministro 

(22/04) 

Turismo e agências de viagem pedem aos 

pilotos da TAP que evitem greve (15/04) 

TAP procura ―valorizar 

artificialmente‖ a companhia e 

―encobre prejuìzos exorbitantes‖, 

dizem pilotos (16/04) Negativa 

Sindicato dos pilotos admite processar TAP 

por gestão ruinosa (22/04) 

Portas diz não ser ―aceitável‖ que 

pilotos ―capturem‖ a TAP com 10 

dias de greve (17/04) 

Turismo de Portugal considera greve 

de pilotos da TAP um ―desrespeito‖ 

pelo setor (18/04) 
Negativa 

Paulo Portas: "O país inteiro censura" greve de 

10 dias dos pilotos da TAP (30/04) 

Passos sobre greve: ―Alternativa a 

privatização são despedimentos e 

TAP em miniatura‖ (17/04) 

Marcelo diz que a greve é suicida 

para os pilotos da TAP (19/04) 

Negativa Cavaco admite que a greve na TAP poderá 

levar ao despedimento de trabalhadores 

(30/04) 

Greve dos pilotos não põe em causa 

valor da TAP, diz Paulo Portas 

Positiva Pilotos da TAP chamados a ouvir prós e 

contras da greve (21/04) 

 

Negativa 
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Fernando Pinto: Greve ―degrada a 

confiança dos clientes‖ na TAP 

(22/04) Negativa 

Adesão dos pilotos à greve ascenderá a 90%, 

prevê sindicato (23/04) 

Greve. 2.200 passageiros de 25 voos 

por embarcar em Cabo Verde (30/04) 

Greve da TAP. Um terço dos pilotos 

não concorda com paragem (23/04) 
Positiva 

Greve na TAP em risco. Há 300 pilotos contra 

a paragem (23/04) 

Trabalhadores da TAP mobilizam-se contra a 

greve (24/04) 

Trabalhador TAP: ―Agora são 

poucos os que concordam com a 

greve‖ (24/04) 

Positiva Presidente da TAP acredita que greve ainda 

pode ser desconvocada (24/04) 

Fernando Pinto: ―Ambos os lados 

querem que não aconteça a greve‖ 

(24/04) 
Positiva 

Pires de Lima apela aos pilotos que vão 

trabalhar estes 10 dias (30/04) 

TAP. Cavaco Silva e Paulo Portas 

fazem apelo aos pilotos para que 

recuem na greve (30/04) 

―Concedemos até mais do que 

devìamos‖ diz presidente da TAP 

(27/04) 

Negativa Greve dos pilotos tira um milhão de euros por 

dia, diz presidente da TAP (27/04) 

Governo e TAP sem vontade de 

negociar, ―mas sim de impor‖ 

(27/04) 

Negativa Pilotos acusam Governo e TAP de terem sido 

"completamente inflexíveis" (27/04) 

Serviços mínimos na TAP asseguram 

todos os voos para os Açores e 

outras rotas (27/04) 

Positiva Serviços mínimos decretados para greve na 

TAP (27/04) 

Ministro da Economia não quer 

Portugal ―refém da obsessão dos 

pilotos da TAP‖ (24/04) 

Negativa Governo alerta que serviços mínimos não 

aligeiram impacto da greve (27/04) 

TAP garante 276 voos durante a 

greve (28/04) 

Positiva TAP: Estes são os voos que serão realizados 

nos dias de greve (28/04) 

Greve dos pilotos da TAP pode 

afetar 3.000 voos e 300 mil 

passageiros (29/04) 
Negativa 

Greve dos pilotos da TAP pode afetar 3000 

voos e 300 mil passageiros (29/04) 

Greve na TAP é mais um mau 

contributo para a empresa, diz 

António Costa (30/04) 

Negativa António Costa: Greve na TAP "tem um 

impacto extremamente negativo" (29/04) 

 

 

Posi 
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No que respeita ao momento de crise, de 1 a 10 de maio, a quantidade de notícias 

referentes ao tema manteve-se alta. Foram, assim, identificados 52 títulos acerca da 

greve que estava a ocorrer. No jornal O Observador  foram encontradas 31 notícias e no 

Diário de Notícias contabilizaram-se 21. No primeiro jornal, 22 dos títulos apresentava 

uma conotação negativa e 9 positiva, já no segundo, relativamente a títulos negativos, 

apresenta 13, ou seja, 8 positivos (ver tabela 5). 

 

 

Trabalhadores da TAP concentram-

se na quarta-feira contra greve 

dos pilotos (28/05) 
Positiva 

150 pilotos da TAP tentam solução para evitar 

greve de dez dias (29/04) 

Trabalhadores da TAP apelam à 

desconvocação da greve dos pilotos 

(29/04) 

 

Pilotos da TAP decidem manter 

greve ao fim de um dia de reuniões 

(29/04) 

Negativa Pilotos da TAP decidem manter greve ao fim 

de um dia de reuniões (29/04) 

Greve de pilotos da TAP não vai ser 

desconvocada (30/04) 

Negativa 

Sindicato dos pilotos inflexível. Greve vai 

mesmo avançar (30/04) 

Maioria dos passageiros da TAP só 

saberá durante a greve se tem voo 1 

hora antes (30/04) 

Greve da TAP pode levar a 40% de 

despedimentos (30/04) 

Negativa 

 

Ultimato. Depois da greve, a TAP fecha ou 

despede 30% a 40% dos trabalhadores (30/04) 

Pilotos da TAP mantêm greve de 10 dias. "Há 

matérias em que não podemos ceder", dizem 

(30/04) 

TAP: DECO diz que passageiros 

devem ser reembolsados (30/04)  
Negativa 

Operadores não têm de reembolsar clientes 

que marcaram viagem antes do anúncio de 

greve na TAP (22/04) 

Deco: é ilegal TAP não reembolsar 

passageiros afetados pela greve (30/04) 

Tabela 4 - Títulos dos jornais O Observador e Diário de Notícias relativos à greve dos pilotos da TAP no período 

de pré-crise 
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Crise: 01 a 10 de maio 2015 

O Observador Conotação 

positiva/negativa 

Diário de Notícias 

Greve da TAP: passageiros que 

ficaram em terra no Sá Carneiro, 

Porto, criticam companhia (01/05) 

Negativa Pilotos rejeitaram pré-acordo com TAP a 

duas horas da greve (01/05) 

Uma greve que estraga festas e 

propostas de trabalho (01/05) 

Negativa Greve da TAP. 30% dos voos cancelados 

até às 17h30 (01/05) 

 

Greve na TAP: apenas 30 voos 

assegurados no primeiro dia de 

paralisação (01/05) Negativa 

TAP: Governo diz que não há mais nada 

para negociar. E destaca número de voos 

realizados (01/05) 

Cancelados 38 de 156 voos 

programados até às 12h00 (01/05) 

Sindicato dos Pilotos diz que adesão 

é ―bastante interessante‖ e 

irá aumentar (01/05) 

Negativa Greve na TAP "não faz sentido nenhum" 

diz ex-presidente do Sindicato dos Pilotos 

(01/05) 

Greve na TAP: Ambiente de quase 

normalidade no aeroporto de Lisboa 

(01/05) 
Positiva 

Sindicato dos pilotos desvaloriza fraca 

adesão no primeiro dia (01/05) 

Greve na TAP. Realizados 69,75% 

dos voos previstos até às 17h00 

(01/05) TAP cumpriu 83% dos voos programados 

no primeiro dos dez dias de greve (02/05) 

E ao segundo dia de greve, o 

aeroporto do Porto é o mais afetado 

(02/05) 

Negativa Aeroporto do Porto é hoje o mais afetado 

pela greve na TAP (02/05) 

AEP lamenta que regiões Norte e 

Centro sejam as mais afetadas pela 

greve dos pilotos da TAP (03/05) 

Negativa Ao sétimo dia pode não haver pilotos 

suficientes para serviços mínimos (02/05) 

Greve na TAP. ―Se o ministro diz 

que as negociações estão fechadas, o 

que podemos fazer?‖ (02/05) 

Negativa Greve de pilotos pode prejudicar 

movimentos contra privatização da TAP 

(02/05) 

Greve na TAP. Cancelados 40 de 

163 voos programados até às 12h30 

(02/05) Negativa 

Segundo dia de greve: 25% dos voos da 

TAP foram cancelados até às 12.30 

(02/05) 

Sindicato dos Pilotos diz que adesão 

à greve é superior a 70% (08/05) 

Greve na TAP. Empresa diz que 70% 

dos voos foram realizados até 

Positiva TAP diz que 70% dos voos foram 

realizados até às 17:30 (02/05) 
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às 17h30 (02/05) 

TAP diz que se realizaram 70% dos 

voos programados até às 19h00 

(03/05) Positiva 

TAP diz que se realizaram 70% dos voos 

programados até às 19:00 (03/05) 

Ao terceiro dia, 70% dos voos estão 

assegurados (03/05) 

Greve da TAP: 66 voos foram 

cancelados e 195 realizados (07/05) 

Negativa 

Greve na TAP: cancelados 52 de 191 voos 

programados até às 13.00 (03/05) 

Cancelados 84 de 281 voos 

programados até às 18h00 (09/05) 

Greve dos pilotos da TAP teve 

impacto de 10 milhões de euros em 

três dias (04/05) 
Negativa 

Impacto financeiro dos três primeiros dias 

de greve na TAP é de 10 milhões de euros 

(04/05) 

Comissária adia visita a Portugal 

devido à greve dos pilotos da TAP 

(06/05) 

Greve/TAP: empresa prevê realizar 

70% dos voos programados para hoje 

(04/05) Positiva 

TAP: 180 voos feitos e 66 cancelados até 

às 19:00 (05/05) 

Voos realizados pela TAP 

ultrapassam ligeiramente 70% 

dos previstos (04/05) Fernando Pinto minimiza impactos da 

greve na credibilidade da TAP (07/05) 

Greve na TAP: Mantém-se tendência 

de operação dos últimos dias (05/05) 

Positiva 

TAP realizou 70% dos voos nos primeiros 

seis dias de greve (06/05) 

TAP prevê tendência dos últimos 

dias com 70% dos voos efetuados 

(08/05) TAP prevê realizar 70% dos cerca de 300 

voos programados (07/05) 

Empresa cabo-verdiana disponível 

para transportar passageiros por 

145 euros (05/05) 
Negativa 

Companhias low cost são as que mais 

ganham com greve da TAP (06/05) 

Greve dos pilotos da TAP, dia 6: empresa 

já perdeu 17 milhões de euros, diz Pires 

de Lima (06/05) 

Pilotos da TAP: ―Novas medidas serão 

anunciadas a seu tempo‖ (05/05) 

Negativa 

TAP. "Conflito não está sanado" e nova 

greve não é posta de parte (08/05) 

TAP: Pilotos ameaçam com mais greves 

(05/05) 

Sindicato não exclui nova greve, mesmo 

com o país contra os pilotos (08/05) 
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A última análise realizada neste âmbito cumpriu-se desde o término da crise pela 

qual a TAP passou até ao final do mesmo mês. A quantidade de notícias, após a crise 

que teve um impacto expressivo na empresa, desceram significativamente tendo sido 

contabilizadas no total, em ambos os jornais, 11 notícias acerca da greve. Destas, apenas 

4 de caráter positivo, 1 no jornal O Observador e 3 no Diário de Notícias, enquanto que 

negativas registaram-se 7 onde 4 foram encontradas no jornal O Observador e 3 no 

jornal Diário de Notícias (ver tabela 6). 

 

 

Pós-crise: 11 a 31 de maio 2015 

O Observador Conotação 

positiva/negativa 

Diário de Notícias 

Sindicato dos Pilotos faz queixa na 

PGR contra TAP por violação do 

direito à greve (11/05) 

Negativa Sindicato dos Pilotos apresentou queixa 

na PGR contra TAP por violação do 

direito à greve (11/05) 

Impacto da greve dos pilotos da TAP 

menor que esperado na hotelaria 

(28/05) 

Positiva 

TAP quis dar mais ajudas de custo e 

horas extra. Pilotos rejeitaram (11/05) 

TAP deverá apresentar plano para 

melhorar situação financeira fragilizada 

pela greve (11/05) 

Sindicatos da TAP rejeitam união com 

SPAC para nova greve (12/05) 

TAP deverá cancelar rotas e cortar 

no pessoal (26/05) 

Negativa EasyJet aproveitou greve da TAP para 

crescer (12/05) 

 

Negativa 

 

TAP cancelou 76 voos até às 12:30 

devido à greve (09/05) 

Negativa 

Último dia de greve dos pilotos da TAP 

com 64 voos cancelados até às 13h00 

(10/05) TAP diz que foram realizados 85% 

dos voos mas sindicato avança 

com 62,6% (07/05) 

Sindicato dos pilotos contraria 

números da TAP e diz que foram 

cancelados 50% dos voos (10/05) 

Tabela 5 - Títulos dos jornais O Observador e Diário de Notícias relativos à greve dos pilotos da TAP no 

período de crise 
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TAP tem de fazer plano para 

compensar prejuízos de 35 milhões 

com a greve (11/05) 
Negativa 

Greve de pilotos da TAP teve impacto 

de 90 milhões de euros (28/05) 

TAP. Passos admite que greve pode 

afetar ofertas, mas mantém 

privatização (13/05) 

Tabela 6 - Títulos dos jornais O Observador e Diário de Notícias relativos à greve dos pilotos da TAP no 

período de pós-crise 

No período analisado (15 de abril a 31 de maio) foram ainda contabilizadas 11 

notícias acerca da greve da TAP nas quais os títulos não apresentavam traços negativos 

nem positivos (ver anexo VII, página 232). Estas foram por isso consideradas neutras e 

não figuram nas tabelas apresentadas anteriormente. Dos 11 títulos neutros 8 dizem 

respeito ao jornal O Observador e 3 ao Diário de Notícias. 

5.4 Análise SWOT 

Após terminadas todas as fases de pesquisa, foi possível realizar a análise SWOT da 

TAP. As informações recolhidas durante o estudo foram fundamentais para a análise, 

principalmente no que toca à vertente interna. Já externamente, é sempre possível ter a 

perceção de quais são as ameaças e as oportunidades que uma empresa enfrenta no seu 

dia-a-dia. Embora as várias entrevistas realizadas, assim como a análise de conteúdo das 

notícias online, tenham sido igualmente proveitosas para definir as ameaças e as 

oportunidades que uma organização enfrenta.  

Para além disto, é importante perceber que para qualquer empresa é uma mais valia 

realizar uma análise profunda neste âmbito pois ajuda a prevenir crises tendo em conta 

que os pontos fracos e as ameaças são bem delineadas. 

Durante a análise serão dados, sempre que possível, alguns exemplos relativos aos 

métodos que a TAP usa e às atividades que realiza. Nas quatro variáveis estudadas 

(pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades) serão colocadas informações que foram 

possíveis retirar devido às análises realizadas, mas muitos outros pontos mencionados 

são de conhecimento geral e, por isso, foi apenas necessária a procura de elementos em 

documentos digitais que a empresa faculta ao público. 

Assim sendo, com as entrevistas realizadas e com base na documentação encontrada, 

realizou-se a análise SWOT da organização. 
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Análise SWOT 

 

1) Equipa dedicada à concretização da sua missão 

2) Consistência entre as mensagens corporativas ao longo do tempo (a identidade 

da empresa é consistentemente expressa, ao longo do tempo, em termos de seus 

valores, visão, missão e slogans) [(Cf. Girard e Almeida 2009: 9)] 

3) Grande fluência da comunicação interna, descendente e ascendente (Jornal TAP, 

Informação Flash, Apresentações e Reuniões internas, Canal de TV interno, 

Intranet, Portal da Comunicação): 

O principal objectivo é a disseminação e partilha, a nível interno, de toda a 

informação relativa à empresa e sua actividade, assim como o envolvimento activo 

dos trabalhadores TAP, contribuindo assim para incrementar a sua motivação, 

envolvê-los nos projectos da empresa e constituir uma sólida cultura TAP. (Palma 

2015
c
) 

4) Variedade de programas internos para incentivar: 

 Programa Reconhecer 

Com vista a promover este ―espìrito de corpo‖ e a tentar designadamente 

transmitir  uma cultura ―pela positiva‖, procura-se dar visibilidade aos ―melhores 

exemplos‖ a todo o universo empresarial. É exemplo disso, nomeadamente, o nosso 

programa Reconhecer, mas há outros, naturalmente. O objectivo desse programa é 

destacar  e reconhecer qualquer trabalhador pelo seu trabalho. O reconhecimento é 

feito, a nível transversal da organização, quer por uma chefia quer por qualquer 

outro colega. (Palma 2015
c
) 

 Ciclo de conferências RH 

Iniciativa que objetiva a partilha e criação de conhecimento, expondo os 

Colaboradores a temáticas pouco habituais no seu contexto técnico de trabalho, 

fomentando, assim, o espírito out-of-the-box, a motivação, a resiliência e o 

desenvolvimento pessoal/ profissional. (TAP 2015
d
: 53) 

Análise Interna: Pontos Fortes (Strenghts) 
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5) Promover a formação contínua dos colaboradores e melhorar os seus níveis de 

qualificação: 

 Número de horas (total) passadas em formações no ano de 2014: 449,500 
39

 

A TAP aposta na Formação e possui um Centro de Formação Profissional, 

localizado em edifício próprio, composto por Salas de Formação adequadamente 

equipadas, Oficinas, Laboratórios, Salas para outra Formação Técnica, Sala para 

Formação à Distância (e-learning), Mock-ups e Simuladores de Voo. Certificada 

pela DGERT, a Formação Profissional da TAP privilegia a utilização de formadores 

internos, detentores de know-how especializado e qualificado para a atividade 

aeronáutica que, para além de instrutores, atuam como mentores e coachs dos 

Colaboradores mais novos. (TAP 2015
d
: 51) 

6) Variedade de produtos dependendo do público-alvo (exemplos: TAP Discount, 

TAP Basic, TAP Classic, TAP Plus) 

7) Responsabilidade Social Interna com a adoção de medidas como: 

Exemplos: 

 Infantário - em funcionamento nas instalações da empresa,  destina-se a 

crianças dos  quatro meses aos cinco anos de idade. (Fialho et al. 2011: 14) 

 Subsídio de reeducação  - complemento do subsídio mensal atribuído pela 

Segurança Social, destinado  aos filhos dos colaboradores com necessidades de 

educação especial. (Fialho et al. 2011: 14) 

 Refeitório - situado nas instalações da empresa, serve mais de 3 mil refeições 

por dia, entre almoços, jantares e ceias. (Fialho et al. 2011: 14) 

 Ginásio – existe desde janeiro de 2008 o Prime Fitness TAP disponível para 

todos os colaboradores do Aeroporto de Lisboa. (TAP 2015
d
: 48) 

 Programa Prevenir – visa a prevenção e controlo do consumo de álcool, de 

drogas e de tabaco e desabituação tabágica. A TAP preocupa-se com a saúde e a 

segurança dos seus Colaboradores, procurando este programa ir ao encontro dos 

mais elevados padrões de segurança da indústria aeronáutica. (TAP 2015
d
:
 
52) 

 ASAS TAP – Associação de Solidariedade e Apoio Social do pessoal da TAP, 

apoia os colaboradores reformados da companhia. (TAP 2015
d
: 53) 

                                                           
39

 Dados apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2014 
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 Fundo de Solidariedade – emprestimos monetários reembolsáveis aos 

colaboradores e reformados em situações de especial carência económica. (TAP 

2015
d
: 53) 

8) Proporciona equilíbrio entre vida pessoal e profissional aos colaboradores 

 Teletrabalho – trabalho realizado a partir de casa, quando viável, garantindo 

sempre a mesma produtividade desejada  

 Flexibilidade de horário – horário flexível até 20% do tempo de trabalho 

 Transporte de autocarro – gratuito das instalações até ao centro da cidade 

quando já não há autocarros públicos a circular 

9) Comunicação permanente entre o Departamento de Comunicação e Relações 

Públicas da TAP, enquanto Órgão de Comunicação Institucional, e os Órgãos de 

Comunicação Social, tanto nacionais como estrangeiros 

10)  Comunicação permanente entre a organização e associações e organismos 

internacionais específicos do sector do transporte aéreo, assim como com outras 

companhias, designadamente as que integram a TAP 

11) Comunicação permanente entre a TAP e os seus públicos-alvo e parceiros  

12) Resultados e objetivos estratégicos são sempre comparados com os anos 

anteriores  

13) Capacidade de inovação 

14) Estratégias de comunicação definidas para cada momento específico: 

(...) aplicação de políticas e estratégias de Comunicação em cada momento, 

promovendo uma comunicação simples, directa e transparente que contribua para 

dar visibilidade às acções e posicionamento da TAP na Comunidade, promovendo e 

dinamizando laços de proximidade e interactividade da empresa com o mundo 

exterior. (Palma 2015
c
) 

15) Marca/Imagem e Reputação fortes no mercado 
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Os dados do MRI 
40

 mostram que, apesar do processo de privatização e da greve dos 

pilotos, a companhia continua a ser a preferida dos portugueses tanto a nível de 

confiança como de imagem e admiração. A TAP mostrou ser a companhia aérea 

mais familiar e mais recomendada ficando, por isso, à frente de outras marcas como 

British Airways, Fly Emirates ou Ryanair. (Marketeer 2015
e
) 

16) Líder de mercado em Portugal (ver anexo VIII, páginas 233-236) 

17) Produtos de melhor qualidade do que muitos dos concorrentes 

18) Constante atualização e comunicados no site oficial
41

, assim como nas páginas 

das Redes Sociais Facebook e Twitter e no canal da TAP no YouTube 

19) Planos de Comunicação de Crise e outros documentos elaborados previamente 

para dar resposta a uma eventual crise: 

(...) é impensável não estar minimamente preparado por antecipação (com plano de 

comunicação de crise, distribuição de tarefas, contactos, check-lists de acções, e 

inclusive exemplares de possíveis press releases e / ou informações, briefings a 

espoletar em situações de comunicação de crise). (Palma 2015
a
) 

20) A empresa fala sempre em uma só voz: 

Fundamental também, em tempos de crise como em situações ditas normais, que a 

empresa fale a uma só voz e mantenha constantemente informado e actualizado o 

seu público interno (trabalhadores) disseminando as mesmas mensagens e 

informação que divulgar para o exterior. (Palma 2015
a
) 

21) Exercícios e simulações regulares de cenários de crise:  

Porque a experiência e o treino são as melhores práticas e a partir deles e dos erros 

se aprendem lições e melhoram as práticas de trabalho, a TAP faz com regularidade 

exercícios / simulações de crise preparadas pela área da empresa responsável pela 

Resposta em Emergência, envolvendo todas as áreas da empresa que actuam em 

situação de crise, entre as quais está presente a nossa (Dir. Comunicação & RP). 

(Palma 2015
a
) 

22) Práticas de boa conduta e ética empresarial: a TAP apresenta na sua 

página oficial, disponìvel para consulta, o ―Manual de Boa Conduta 

                                                           
40 Marketest Reputation Index (MRI) 

41  Exemplo: Greve do Sindicato dos Pilotos – 1 a 10 de maio de 2015 (consultar informação em 

http://www.flytap.com/Portugal/pt/informacoes-servicos/Informacoes/Informacao)  

http://www.flytap.com/Portugal/pt/informacoes-servicos/Informacoes/Informacao
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Empresarial‖ (TAP 2015
c
) e o ―Código de Ética do Grupo TAP‖ (TAP 

2015
f
) 

23) Disponibiliza para consulta, no site oficial, os Relatórios Anuais da 

Companhia, como é exemplo: Relatórios de Sustentabilidade, 

Relatórios Anuais, Relatórios de Contas, etc.  

24) Atualização permanente dos Planos de comunicação de Crise:  

(...) a companhia alinha as suas práticas pelas práticas definidas pelo conjunto de 

companhias que integram organizações tais como a IATA e a Star Alliance (a que a 

TAP pertence), que definem e estabelecem uma série de atribuições e obrigações 

comuns à TAP e às outras parceiras, sendo a companhia também auditada sobre 

estas matérias com regularidade. (Palma 2015
b
) 

 

 

1) Greves de pessoal (principalmente quando excessivas): 

Take Another Plane (TAP). Já se transformou num hábito. Os senhores pilotos da 

companhia aérea nacional parecem ter um prazer especial em martirizar os 

portugueses e os turistas estrangeiros, ameaçando com pedidos de greve em 

momentos cirurgicamente escolhidos de forma a maximizar o dano. O procedimento 

é simples. Lançam mão de um direito que é legítimo para sacarem à empresa mais 

alguns benefícios ilegítimos. (Mendes 2015) 

2) Quantidade de pessoal relacionado, direta ou indiretamente, com a TAP que 

pode afetar a imagem da organização: comandantes, pilotos, pessoal técnico, 

comissários, hospedeiras, pessoal complementar, pessoal da manutenção, 

pessoal técnico, pessoal de venda ao público, etc. 

São inúmeros os motivos que podem espoletar uma situação de comunicação de 

crise numa companhia aérea, umas mais graves do que outras, bem entendido, sejam 

os motivos directamente atribuíveis à actividade da TAP propriamente dita ou 

indirectamente ligados à sua actividade, mas com impacto sobre a companhia e os 

serviços que presta, de qualquer modo. (Palma 2015
b
) 

3) Balanço negativo  

Análise Interna: Pontos Fracos (Weaknesses) 
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 Exemplo: ―Prejuizos da TAP agravam-se para 109,6 milhões de euros‖ 

(Cruz e Lusa 2015) 

4) Custos mais altos que os concorrentes – Segundo estudos da Deco 

Proteste a TAP ocupa a 64ª posição no que respeita à satisfação dos 

clientes relativamente aos preços que estipula. A amostra dizia respeito 

a 76 companhias aéreas. 

5) Falta de coesão (exemplo: no caso da privatização a administração e os 

colaboradores não entram em acordo) 

6) Expectativas futuras confusas e pouco otimistas 

 

 

1) Entrada de novas companhias aéres concorrentes  

2) Ameaça de aparecimento de produtos ou serviços substitutos 

3) Companhias Low-Cost  

4) Companhias aéreas internacionais 

5) Poder negocial de fornecedores  

6) Níveis de incerteza elevados em consequência da crise da Zona Euro 

7) Mudanças nas políticas do mercado onde atua 

8) Crescimento exponencial dos concorrentes 

9) Crescimento do poder que os stakeolders têm sobre a empresa 

10) Privatização: Governo procura novos caminho para a privatização o que 

poderá aumentar os níveis de  concorrencia no setor 

11) Reclamações (clientes insatisfeitos devido a bagagens, atrasos, etc.) 

12) Grupos de interesse (stakeholders), quando insatisfeitos 

Análise Externa: Ameaças (Threats) 
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13) Valores dos consumidores (é frequente um cliente desfiliar-se da companhia 

quando um valor, atitude ou ação assumido pela organização não está de 

acordo com os valores dos consumidores)  

14) Meios de comunicação social (podem ser uma ameaça ou uma oportunidade) 

Exemplos de notícias/artigos de opinião negativos que podem prejudicar a TAP: 

 TAP: Privatização ou Falência? 

―Mas tenho a cada dia que passa mais dúvidas sobre se a privatização será 

efectivamente preferível a deixar seguir o que seria o curso natural de uma empresa 

na situação da TAP em condições concorrenciais: a falência.‖ (Alves 2014) 

 TAP à beira da falência técnica 

―A TAP está à beira da falência técnica, com a sua estrutura financeira a degradar-se 

no último ano, levando os capitais próprios dos 77 milhões de euros em 2000 para 

cinco milhões de euros em 2001, avançou o «Diário de Notìcias»‖ (Jornal de 

Negócios 2002) 

15) Internet: as informações circulam de um modo desenfreado hoje em dia e 

todos têm uma opinião a dar: 

Exemplo 1: O blog ―A Pipoca Mais Doce‖ de Ana Garcia Martins, eleita pela Revista 

Visão uma das nove personalidades portuguesas mais influentes na Internet e 

considerado o segundo blog mais lido em Portugal pelo sitemeter (blogómetro 2015), já 

teceu duras críticas à TAP: 

Todos os dias lá vem mais uma notícia de um avião que avariou, que teve de 

regressar, que teve de fazer uma aterragem de emergência. Mas que raio se passa? 

Como é que uma das companhias mais seguras do mundo se transformou nisto? Se 

até a TAP me falha, o que é que me sobra, senhores? E eu acho mesmo que isto vai 

acabar em desgraça, já esteve mais longe. Tanta falha técnica está mesmo a pedi-las. 

(Martins 2014) 

Exemplo 2: Ami James, tatuador presente no Rock in Rio 2014 e atualmente 

com mais de 3,5 milhões de seguidores, fez um post no Facebook onde 

considerou a TAP ―a pior companhia de todos os tempos‖: 

 Adoro Portugal e os portugueses são fantásticos, mas a companhia aérea nacional, 

TAP, deve ser a pior de todos os tempos", começou por escrever, esta terça-feira, na 

sua página oficial da rede social o tatuador. E explicou: "Da primeira vez, colocou-



178 

 

me numa cadeira que não funcionava, da segunda expulsou-me [da executiva] 

porque vendeu bilhetes a mais para os lugares que tinha. Nem pediram desculpa. 

Nunca mais! (DN 2014
a
) 

11) Sindicatos 

12) Catástrofes: 

 Naturais: explosões, meteorologia que causam turbulência (tempestades, chuvas 

fortes, ventos fortes, etc.) 

 Humanas: acidentes de aviação, quedas de aviões, terrorismo, adulteração 

13) Ambiente internacional hostil ou pouco propício para os negócios (Bonilha 

2013: 14) 

14) Práticas desleais vindas dos concorrentes  

15) Responsabilidade relacionada aos serviços que a empresa oferece (uma 

companhia de aviação lida com a vida dos passageiros) 

16) Pouco sentido de fidelização por parte dos clientes nos dias que correm 

 

 

 

1) Membro da Star Alliance, desde 2005: o que significa melhor qualidade nos 

serviços e, tendo em conta que são 28 as companhias aéreas da aliança, 

colaboram em harmonia entre elas. Em situações de crise estas alianças são 

fundamentais pois os voos cancelados podem ser redirecionados para uma das 

outras.  

2) Campanhas específicas: 

Exemplo: Campanha especial para estudantes universitários e de programas de 

intercâmbio (ex. Erasmus)  

3) Novos clientes: 

 Viagens de trabalho (exemplo: ter parcerias com empresas que realizam várias 

viagens neste âmbito) 

Análise Externa: Oportunidades (Opportunities) 
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 Turistas (aumento do turismo) 

 Emigração (aumento exponencial) 

4) Realização de estágios  

5) Pioneira em assuntos de preocupação global: 

A TAP foi a primeira companhia aérea do mundo a lançar, em 5 de junho de 2009 

(Dia Mundial do Ambiente), o Programa de Compensação de Emissões de CO2, em 

parceria com a IATA (International Air Transport Association). (TAP 2015
g
) 

6) Igualdade e Contra a Discriminação Racial:  

em todas as suas ações, a TAP procura reforçar o seu compromisso de cidadania e 

responsabilidade social, tendo-lhe sido atribuído, em 2014, um louvor da Comissão 

para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. (TAP 2015
d
: 53) 

7) Prémios em diferentes categorias, sendo uma oportunidade para mostrar que os 

seus serviços têm qualidade e são de confiança: 

Eleita a Companhia Aérea Líder Mundial para África em 2011 e 2012, pelos WTA, 

World Travel Awards, detém também o título de Companhia Aérea Líder Mundial 

para a América do Sul em 2009, 2010, 2011 e novamente em 2012. Reconhecida 

pela revista britânica Business Destinations como a Companhia Aérea com melhor 

Classe Executiva – América do Sul em 2013, foi também eleita a Melhor 

Companhia Aérea na Europa em 2011, 2012 e 2013, pela prestigiada revista ―Global 

Traveller‖ dos EUA, e foi distinguida pela UNESCO e pela International Union of 

Geological Sciences com o Prémio Planeta Terra IYPE 2010, na categoria Produto 

Sustentável Mais Inovador. Considerada a Melhor Companhia Aérea pela revista 

―Condé Nast Traveller em 2010, foi também eleita a Melhor Empresa Portuguesa na 

área do Turismo em 2011. Em 2014, a TAP conquista o galardão de Companhia 

Aérea Europeia Líder para África e América do Sul, uma vez mais, pela mão dos 

World Travel Awards, considerados os ―óscares‖ do turismo. (TAP 2015
k
) 

8) Certificados de qualidade dos serviços: Sistema de Gestão da Qualidade 

Operacional no qual a TAP ―está certificada, desde Outubro de 2004‖ (Fialho et 

al. 2011: 24) 
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9) Expansão geográfica: abertura constante de novas rotas (no ano de 2014 abriram 

9 novas rotas
42

) [(TAP  2014)] 

10) Slogans apelativos: ―TAP de braços abertos‖ e ―Esteja onde estiver, a TAP está 

perto de si‖ 

(...) traduz o caloroso acolhimento da companhia aérea portuguesa e o abraço 

alargado à diversidade e multiplicidade cultural dos destinos cobertos pela sua Rede 

e dispersos pelos continentes Europeu, Africano e Sul-Americano, simbolizando a 

ligação e a união dos três continentes num mesmo abraço através da TAP! (Fialho et 

al. 2011: 29) 

11) Estratégias de Marketing bem definidas: 

―De Braços Abertos‖ simboliza um hino às culturas lusófonas, como o Brasil, 

África, e claro Portugal. (...) a campanha visa comunicar o posicionamento de 

proximidade assumido pela companhia e é protagonizada por Mariza, pelo angolano 

Paulo Flores e pela brasileira Roberta Sá, que dão voz a ―uma música que pretende 

assumir-se como um hino à união das culturas lusófonas‖, acompanhados por um 

coro de trabalhadores da TAP. A campanha de lançamento do novo posicionamento 

e assinatura marca presença em outdoors espalhados um pouco por todo o país, rádio 

(nomeadamente RFM) , internet (banners, Google e Facebook) e imprensa 

especializada. O tom da nova comunicação assenta na criação de sentimentos de 

identificação e partilha entre Europa, África e América do Sul, países que partilham 

língua, cultura e história. A escolha dos protagonistas da campanha está intimamente 

ligada com a estratégia de crescimento da TAP (...) (Fialho et al. 2011: 29) 

12) Moderna frota de aviões: 

Operando, em média, cerca de 2500 voos por semana, a companhia aérea portuguesa 

dispõe de uma moderna frota de 77 aviões: 61 aeronaves de modelo Airbus, às quais 

se juntam mais 16 aeronaves que operam com as cores da PGA (Portugália 

Airlines). (TAP 2015
h
) 

13) Ivestimentos alargados na área das novas tecnologias: 

 Mobile check-in em aplicações móveis 

14) Formação de parcerias TAP: 

                                                           
42

 Consultar novas rotas de 2014 em 

https://www.tapcorporate.com/Portugal/pt/Novidades/DestinosEmDestaque/586/Destinos2014  

https://www.tapcorporate.com/Portugal/pt/Novidades/DestinosEmDestaque/586/Destinos2014
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 Star Alliance 

 Companhia SATA, companhia que atua nos Açores, com isto houve a expansão 

dos voos da TAP às ilhas 

 Google (Marketeer 2015
b
) 

 CP – Comboios de Portugal 

 Instituto para a promoção e Desenvolvimento da América Latina (IPDAL) 

 Fundação Calouste Gulbenkian de Paris (Apoio à promoção e divulgação da 

Língua Portuguesa em França) 

15) Quiosque digital a bordo (com aplicações da TAP) [(Marketeer 2015
a
)] 

16) Líder nas redes sociais, segundo dados da Marketeer (2015
c
) 

17) Programas que beneficiam os clientes: 

 Programa Victória - acumulação de milhas que mais tarde se traduzem em 

vantagens e descontos 

Como estratégia de fidelização de clientes, a TAP diz querer estar mais próxima dos 

seus clientes, conhecendo-os cada vez melhor, e assim, com a ajuda do programa 

victória podem prestar tratamento diferenciado a cada cliente. O programa Victória 

da TAP permitiu que a empresa conquistasse o top do marketing, reconhecimento 

atribuído pela ADVB que premeia estratégias bem sucedidas em marketing. (Fialho 

et al. 2011: 30) 

18) Fidelização dos jovens (Marketeer 2015
d
) 

 TAP Step – desenvolvido para jovens entre os 12 e os 25 anos e cujas vantagens 

incluem milhas a dobrar, descontos em viagens, parcerias e ofertas exclusivas. 

―Passo a passo, há sempre mais um sìtio para ires‖ (TAP 2015
e
) 

19) Responsabilidade ambiental: 

Com o lema Be Green, Fly TAP, onde ―foi distinguida pela UNESCO e pela 

União Internacional de Ciências Geológicas com o «Prémio Planeta Terra 

2010», atribuído na categoria «Produto Sustentável Mais Inovador»‖ (TAP 

2015
g
). Entre muitas medidas tomadas, destacam-se dois projetos: 

 Projeto Fuel Conservation and Emissions Reduction 
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(...) os novos aviões Airbus A320 são 8% mais eficientes do ponto de vista 

energético e ambiental do que a série A320 a substituir. (...) os novos aviões Airbus 

A350 vão substituir progressivamente os A340 e A330, com um ganho de eficiência 

energética e ambiental cerca de 20%.O Projeto Fuel Conservation and Emissions 

Reduction da TAP conduziu ao aperfeiçoamento da gestão de consumos de jet fuel 

e à redução das seguintes emissões de dióxido de carbono (CO2): entre julho de 

2007 e junho de 2008 foi evitada a emissão de 40 mil toneladas de CO2; desde o 

início do projeto (junho de 2005) foi evitada a emissão de 90 mil toneladas de CO2. 

(TAP 2015
i
) 

 Programa AgirEco, no qual ―ao adquirir o seu bilhete no site da TAP, é-lhe dada 

a hipótese de compensar as emissões de dióxido de carbono (CO2) da sua 

viagem‖ (TAP 2015
a
). A companhia faz questão de lembrar que ―o seu donativo 

é totalmente voluntário pelo que não é reembolsável. A TAP não usufrui de 

qualquer benefício neste donativo.‖ (TAP 2015
a
) 

20) A empresa permite visistas de estudo às instalações por parte de escolas e 

universidades 

21) Sentido de responsabilidade social: 

 Doação de Milhas para apoiar causas humanitárias – a TAP continua a apoiar a 

doação de milhas dos membros do Programa Victoria, a Instituições de apoio 

humanitário, nomeadamente: AMI; Cruz Vermelha Portuguesa; Terra dos 

Sonhos;  Helpin; SCWC. (Fialho et al. 2011:15) 

 Programa Portugal no Coração – proporciona a emigrantes portugueses 

residentes fora da Europa, com idade superior a 60 anos e que não se tenham 

deslocado a Portugal nos últimos 10 anos, uma visita ao país de origem. (Fialho 

et al. 2011:15) 

 Dia Internacional da Juventude – a TAP associa-se, anualmente, à comemoração 

do Dia Internacional da Juventude, numa parceria com o Instituto Português da 

Juventude, oferecendo, aos jovens, 20% de desconto nas suas viagens. (Fialho et 

al. 2011:15) 

 Programa Ganhar Asas – desenvolvido em parceria  com a empresa do Grupo 

TAP prestadora de cuidados de saúde aos seus trabalhadores, a UCS, o 

programa visa proporcionar ajuda às pessoas que têm medo de viajar de avião. 

(Fialho et al. 2011:15) 
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 TAP Care Team - grupo de voluntários constituído na sua maioria por 

Colaboradores da TAP, no ativo ou em situação de reforma. A missão do CARE 

Team, consiste em acompanhar e apoiar sobreviventes e familiares de vítimas 

decorrentes de uma situação de emergência da TAP ou de um seu parceiro, 

como a resultante de um acidente aéreo, providenciando suporte prático e 

emocional, bem como reunir toda a informação necessária para a gestão 

posterior de todo o processo. (TAP 2015
d
: 55) 

 Campanhas de recolha de alimentos e Campanha ―Dar Mais‖ na luta contra o 

desperdício 

 Dádivas de Sangue – incentivo à adesão a este acto de cidadania, com a cedência 

de instalações na TAP. (Fialho et al. 2011:15) 

 Vídeo-intérprete dedicado à comunidade surda - contempla o apoio ao cliente 

para pedidos de esclarecimentos e aquisições de viagens e que funciona das 9h 

às 17h ininterruptamente. Permite a receção de chamadas vídeo provenientes de 

telemóveis de 3ª geração, ou qualquer dispositivo que possa realizar uma vídeo 

chamada pela rede 3G/4G, e ainda através do seu portal. (TAP 2015
j
) 

22) Internet (exemplos: comprar férias online, estar mais próximo do público através 

das redes sociais) 

23) Meios de Comunicação Social 

 Portugueses consideram a TAP a melhor companhia aérea 

Um estudo de mercado do grupo Marktest revela que a TAP está em primeiro lugar 

nas preferências dos portugueses quanto a companhias aéreas. A transportadora 

nacional é apontada como aquela que possui uma melhor reputação em critérios 

como a familiaridade, a confiança, a admiração e a imagem. (Bastos 2015) 

 Ampla abertura e clareza nas informações em situações de crise (vários 

comunicados por parte de diferentes membros da empresa) 

24) Apoio e apostas em produtos nacionais: 

 Uniformes com design de estilistas portugueses 

Os Novos Uniformes surgem na sequência de todo o trabalho desenvolvido, nos 

anos mais recentes, para transformar a TAP numa empresa mais forte, moderna e 

competitiva, e traduzem o espírito de mudança, renovação e rejuvenescimento da 
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nova TAP. Com design dos estilistas portugueses de prestígio internacional Manuel 

Alves e José Manuel Gonçalves, este novo uniforme passou, a partir de 2007 a vestir 

os profissionais da linha da frente da Empresa (...) Há 37 anos que os uniformes da 

Empresa não eram assinados por criadores nacionais! (Fialho et al. 2011: 34-35) 

 Impulsionadora e representante do Cante Alentejano: representantes do 

Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade 

atribuído pela UNESCO, no voo da TAP de Paris para Lisboa. 

- Homenagem ao Cante Alentejano na zona das chegadas do aeroporto 

de Lisboa 

25) Programas que visam a satisfação do cliente 

 Programa Simpatia 

(...) que decorreu entre Agosto e Dezembro de 2009. Com este Programa, que 

representa um passo adicional no sentido de cumprir com o seu compromisso de 

Qualidade, a Empresa oferece aos seus Clientes a possibilidade de reconhecerem os 

Colaboradores da Empresa que mais se destacam pela sua simpatia, profissionalismo 

e amabilidade no atendimento. (Fialho et al. 2011: 22) 

 Assistência Personalizada 

(...) serviço de Assistência Personalizada da TAP, para maior conforto e rapidez - 

acompanhamento durante o check-in, transporte de bagagem de porão, voos de 

ligação, etc. Presta assistência a todos os seus clientes, assistência esta que é 

prestada no momento das partidas, e no que toca ao serviço pós venda, a TAP presta 

assistência nas chegadas, nomeadamente no que toca ao acompanhamento e na 

resolução de irregularidades como é o caso de bagagem perdida. (Fialho et al. 2011: 

22-23) 

 Site interativo Flip & Flap: incentiva as crianças a ―explorarem os 

destinos da companhia aérea de uma forma divertida, através de jogos 

didáticos, animações e ilustrações apelativas.‖ 

26) Tirar mercado aos concorrentes (promoções, programas específicos) 

27) Falhas na concorrência 
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28) Sentido de patriotismo. Exemplo: Campanha da Pepsi Sueca contra uma figura 

pública portuguesa (ver anexo IX, página 237): 

A TAP repudia energicamente a campanha da Pepsi, aguardando um pedido de 

desculpas à companhia e aos seus clientes. Esta campanha, ao nível do mais grosseiro 

hooliganismo, não é grave apenas por se tratar de Portugal e de Cristiano Ronaldo, é 

ofensiva para todos os que vêem o desporto como um instrumento de relacionamento 

entre os povos. A TAP considera ainda a possibilidade de, no futuro, mudar de 

fornecedor. (Pedro 2013) 

29) Estimula o diálogo com os stakeholders 

30) Serviços Pós Venda 
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6. Discussão dos Resultados  

Os resultados obtidos nas várias fases de investigação permitiram responder às 

perguntas propostas no presente estudo, possibilitando de igual modo a fundamentação 

dos objetivos iniciais.  

Posto isto, foi possível apurar, durante as várias entrevistas realizadas à representante 

do Departamento de Comunicação e Relações Públicas da TAP, que a TAP tem 

elaborados planos de comunicação estratégicos de crise que contemplam as várias 

ameaças às quais uma empresa está sujeita. Para além destes, a TAP realiza, no 

momento da crise, um plano de trabalho para os meios de comunicação social. Este 

plano de trabalho inclui todas as informações pertinentes, assim como os briefings e os 

contactos dos porta-vozes de modo a ter uma comunicação ativa com os media. Sendo 

assim, é possível começar por responder ao problema central da investigação que se 

baseia na pergunta: ―De que forma a comunicação de crise determina o sucesso de uma 

empresa numa situação de dificuldade?‖. 

Mediante as respostas da representante do Departamento de COM+RP da TAP, 

Maria Isabel Palma, percebeu-se que é indispensável ter planos de comunicação de crise 

preparados de modo a enfrentar situações de crise com sucesso. Maria Isabel Palma 

prova isso quando afirma que ―é fundamental estar previamente preparado para actuar 

com muita rapidez e para pôr em marcha a nossa acção, sob pena de tornar-se muito 

difícil controlar a situação.‖ Acrescenta que ―uma companhia de aviação não pode 

trabalhar ao sabor do vento, nenhuma empresa deve trabalhar ao sabor do vento e uma 

situação de crise quando vem a pior coisa que pode acontecer é não estar preparado.‖ 

Explica também que devem existir planos para todas as situações de crise possíveis 

―porque quando uma crise bate não há tempo para estar a pensar tudo de novo, nunca se 

pode estar impreparado. Tem de se estar previamente preparado para responder a uma 

situação destas.‖ A entrevistada responde, por isso, à pergunta central da investigação 

afirmando que a comunicação de crise é um tipo de comunicação delicado mas que, 

quando está na altura de pôr em prática, já se encontra bem delineada pela organização. 

Maria Isabel Palma continua e responde da seguinte forma, ―numa situação de crise tem 

de estar-se previamente preparado, ou seja, é impensável não estar minimamente 

preparado por antecipação. Os planos previamente elaborados são uma mais valia e são 

de imediato utilizados em crise.‖ De modo a dar uma resposta mais clara à questão 

principal do estudo, foi pedido no inquérito por questionário para que os inquiridos 
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classificassem de 1 a 5 o grau de eficiencia do Departamento responsável pela 

comunicação da TAP perante a crise mencionada sendo que 44% considerou ter sido 

boa (nível 3). A resposta razoável (nível 2) foi esolhida por 36% da amostra, enquanto 

que 16% acreditam que foi muito boa (nível 4). O nível 5 (excelente) foi a resposta 

escolhida por 4% dos inquiridos. De destacar que a hipótese que atribuia uma má gestão 

da comunicação não foi escolhida por nenhum inquirido. O facto de a maioria 

considerar que a eficiência do Departamento responsável pela comunicação da TAP 

perante a crise foi boa comprova que a comunicação de crise, quando estrategicamente 

pensada, como acontece no caso da TAP, determina o sucesso de uma empresa numa 

situação de dificuldade. 

Foi essencialmente a partir dos pressupostos práticos retirados das entrevistas 

realizadas ao Departamento COM+RP da TAP que se percebe, desde logo, que a 

comunicação, seja qual for a situação da empresa, é um processo gerido com todo o 

cuidado uma vez que é auditado e existem obrigações impostas pelas várias alianças das 

quais a TAP faz parte, tanto ao nível da comunicação interna como ao nível da 

comunicação externa, como esclareceu desde logo Maria Isabel Palma. Neste sentido, a 

entrevistada começou por explicar que a equipa que gere a comunicação e os planos de 

comunicação em situações normais e ―em tempos de paz‖ é basicamente a mesma que 

gere a comunicação em momentos de crise. Isto significa, portanto, que a equipa já se 

encontra formada antecipadamente. Assim como a equipa, ―os princìpios de 

objectividade e transparência‖ também não se alteram. No entanto, refere que ―uma 

crise é sempre muito exigente e, dependendo da especificidade e grau da mesma, é 

necessário activar um conjunto de acções e procedimentos próprios e adequados.‖ A 

entrevistada referiu, por isso, alguns aspetos no que toca à gestão da comunicação 

quando uma crise ocorre afirmando que ―idealmente, em situações de grande seriedade 

(grandes incidentes ou acidentes), deve a equipa de trabalho ser reforçada por forma a 

conseguir corresponder à situação‖, ou seja, para além da equipa já existente devem 

serem integrados outros elementos ―que já façam parte da empresa‖. Maria Isabel Palma 

considera que para gerir a comunicação numa situação de crise é imprescindível ser-se 

―muito disciplinado e metódico‖ devido a todo o ―envolvimento dessa mesma situação, 

pelo desgaste que a mesma provoca na equipa de trabalho e na imagem e reputação da 

Organização.‖ Para além disto, a gestão da comunicação não pode ser apenas feita entre 

empresa e o exterior, a comunicação interna também tem de ser gerida e é ―fundamental 

também, em tempos de crise como em situações ditas normais, que a empresa fale a 
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uma só voz e mantenha constantemente informado e actualizado o seu público interno 

(trabalhadores) disseminando as mesmas mensagens e informação que divulgar para o 

exterior.‖  

Temos uma grande obrigação também que é a comunicação interna. Também 

tem de se fazer fluir dentro da própria organização qual é o posicionamento da 

empresa em cada momento. A TAP tem uma norma nesta área, tudo o que fazemos 

ou divulgamos como comunicação externa, nós replicamos para os colaboradores da 

empresa através da ferramenta interna da TAP, o flash. Porque a comunicação tem 

de ser transparente, clara. Se as nossas pessoas não estiverem bem informadas elas 

passam múltiplas mensagens contrárias e mesmo quando estão bem informadas isso 

pode acontecer. Isso não quer dizer que a comunicação não faça o seu papel. (Palma 

2015
b
)  

Internamente, realizaram-se também reuniões ―muito envolventes com o pessoal de 

bordo, mas não são reuniões em que se vai debitar discurso, são perfeitos debates.‖ 

Posto isto, a nível interno, existem várias ferramentas ligadas aos colaboradores que, 

constantemente, gerem e fazem fluir a comunicação: Jornal TAP, Flash, reuniões 

internas, TAP TV (canal interno), Intranet e Portal da Comunicação. 

Percebe-se, também, que a gestão da comunicação em tempos de crise é posta em 

primeiro plano pela TAP devido aos simulacros e treinos realizados ao longo dos 

tempos,   

A experiencia e o treino são as melhores práticas e a partir deles e dos erros se 

aprendem lições e se melhoram as práticas de trabalho, a TAP faz com regularidade 

exercícios / simulações de crise preparadas pela área da empresa responsável pela 

Resposta em Emergência, envolvendo todas as áreas da empresa que actuam em 

situação de crise, entre as quais está presente a nossa Diretora de Comunicação & 

RP. (Palma 2015
a
) 

A gestão da comunicação de crise, para além de ser treinada, requer um conjunto de 

ações previamente preparados para que, a partir do momento em que é decretado estado 

de crise, a comunicação seja desde logo posta em prática através dos primeiros press 

realises e de contactos com diversas entidades internas e externas. ―Há um conjunto de 

informações que são fundamentais e que têm de ser dadas e obviamente que não é tudo 

igual ao que se preparou, têm depois de ser adaptadas à situação.‖ 

No decorrer da presente investigação esta ideia é reforçada por vários autores que 

afirmam o mesmo, tal como Beirão et al. que sublinha que a comunicação de crise 
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estrategicamente pensada e planeada é uma mais valia que torna a reação da 

organização mais rápida no momento e, consequentemente, mais fácil e com menos 

danos que daí possam advir (Cf. Beirão et al. 2008: 78). Com o estudo aprofundado 

deste método estratégico foi alcançado mais um objetivo através do qual se pretendia 

perceber qual a importância da comunicação de crise numa grande empresa. Sendo que 

é indispensável a qualquer empresa, que pretenda dar resposta a uma crise, ter uma 

equipa e um plano prontos para serem postos em prática (Cf. Anipla 2010: 2). 

Sendo assim, e de acordo com o que foi exposto acima, é possível confirmar que a 

comunicação de crise, quando preparada e bem estruturada, traduz-se no sucesso de 

uma organização numa situação de crise visto que ―é fundamental estar previamente 

preparado para actuar com muita rapidez e para pôr em marcha a nossa acção, sob pena 

de tornar-se muito difícil controlar a situação‖ (Palma 2015
a
) caso não haja um plano e 

uma estratégia de comunicação delineada para fazer face a uma crise.   

A gestão da comunicação de crise feita pela TAP passa, então, por um conjunto de 

reuniões internas, contactos com todas as entidades necessárias como, por exemplo, as 

agências de viagens, os meios de comunicação nacionais e estrangeiros, as Associações 

e Organizações do setor da aviação, as alianças, os stakeholders, sendo que o mesmo 

tipo de mensagem é trabalhada e colocada nas próprias páginas da empresa de modo a 

que os clientes comecem a contactar a companhia (Cf. Palma 2015
b
). As páginas da 

TAP como o Facebook, o Twitter e a página oficial são também, para a entrevistada, 

uma boa maneira de gerir a comunicação nestas alturas e a TAP aposta nisso. ―O 

facebook é muito importante em momentos de crise, muitos problemas operacionais e 

práticos resolvem-se por aqui apesar de funcionarem as vias mais tradicionais, as redes 

sociais são muito importantes para dar respostas‖ (Palma 2015
b
).  

Para além disto, é possível concluir que a estratégia utilizada para gerir a 

comunicação em momentos de crise assenta na estratégia de associação proativa que 

consiste na aceitação das responsabilidades e na vontade de resolver prontamente os 

problemas causados (Cf. Azevedo 1998). O método comunicativo adotado é a 

transparência, isto é, a abertura total através da qual a empresa faz questão de dar 

explicações acerca do sucedido. (Cf. Jorge 2010:12) 

Ou seja, é possível afirmar que a TAP gere a sua comunicação de uma forma 

objetiva e transparente tendo sempre a preocupação de informar tanto o seu público 

externo como o público interno. A gestão da comunicação de crise é um dos pontos 

mais trabalhados pela TAP e é aperfeiçoada antes das crises com treinos e simulacros 
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que englobam toda a organização. A gestão da comunicação entre a empresa e os media 

também é gerida com toda a naturalidade tendo em conta que a TAP prefere ser a 

primeira a divulgar o que se passa com a empresa, sendo que gere a comunicação de 

uma forma proativa e não reativa.  

Para além do problema central da investigação, foram propostas duas sub-perguntas 

de modo a tornar o estudo mais concreto e fundamentado.  

Ainda dentro do assunto relativo à gestão que a TAP faz da sua comunicação, surgiu 

a questão relacionada com o estudo percetivo baseado na conotação que é feita das 

informações passadas à comunicação social. A sub-pergunta foi, então, estruturada do 

seguinte modo – ―Qual a conotação, positiva, negativa ou neutra, que os órgãos de 

comunicação social escritos em plataformas online dão às notícias saídas nos vários 

períodos de uma crise?‖ – sendo que esta questão surge associada a um dos objetivos 

propostos inicialmente que se baseia em averiguar qual o impacto das notícias saídas 

nos órgãos de comunicação social durante uma situação de crise vivida pela TAP.  

 Neste âmbito, a entrevistada garante que a maior parte das informações que os 

media divulgam têm por base informações dadas pela empresa e sublinha que a TAP 

tem muito boa relação com os órgãos de comunicação social justificando que há uma 

enorma transparência e disponibilidade para com estes meios. A entrevistada responde à 

questão da gestão da comunicação feita entre empresa e meios de comunicação social 

sublinhando que ―o facto de aparecerem muitas notìcias é porque eles também 

encontram muito eco deste lado. Também nos compete a nós encaminhar e colocar as 

coisas onde elas devem ser colocadas (...) o papel da empresa é estar lá disponível e ser, 

desejavelmente, proativo, que foi o que fomos nesta situação. Não ir a reboque, não ser 

só reativo‖ (Palma 2015
b
). Maria Isabel Palma explica que a gestão da comunicação de 

crise é feita muito antes da própria crise começar. Quando numa situação de crise em 

que há um pré-aviso, por exemplo, ―começam a nascer histórias e abordagens nós 

vamos gerindo de acordo com o que deve, sendo que a comunicação quando divulgada 

é para todos‖ (Palma 2015
b
)‖ 

É muito importante que a informação dada seja aferida e feita de acordo com a 

informação real. Até para os próprios órgãos de comunicação a empresa fez um 

plano de trabalho. Disponibilizamos informações com os nossos contactos, 

informações de quem estava de serviço (porta-vozes) nos vários dias da greve. Há 

portanto um plano de ação de como vamos trabalhar. Nós fomos rodando (porta-

vozes) mas a informação é sempre feita da mesma maneira e todos os dias havia 
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reuniões onde eram, por exemplo, avaliadas as perspetivas para o dia seguinte. 

Diariamente saiam, pelo menos, 3 briefings para os media (antes das 8h, antes das 

13h e e ao final da tarde). [(Palma 2015
b
)] 

De modo a perceber, então, o papel dos meios de comunicação social num cenário de 

crise foi realizado um estudo das notícias saídas nas três fases da crise: pré-crise, crise, 

pós-crise. Quando comparados os dados obtidos através do método de análise de 

conteúdo das entrevistas e das notícias online é percetível que muitas das notícias saídas 

nos órgãos de comunicação social são, de facto, fornecidas pela empresa que atravessa a 

crise, o que significa que existe uma constante troca de informações entre as partes, 

como afirmou Maria Isabel Palma nas suas entrevsitas. Isto é possível perceber pelos 

detalhes exatos com que as notícias são apresentadas ao público, como é o caso da 

percentagem de voos realizados ou até das reuniões realizadas internamente. No 

entanto, e apesar deste permanente fluxo comunicacional entre organização e órgãos de 

comunicação social, foi claro que a conotação negativa nos títulos referentes às 

notícias sobre a greve durante as três fases foi constante. Isto significa que os títulos 

negativos prevaleceram sobre as notícias com títulos de caráter positivo. Havendo, por 

isso, uma diferença percentual acentuada  entre os títulos com conotação negativa, 72% 

no jornal O Observador e 62% no Diário de Notícias, em contraste com os títulos que 

beneficiavam a imagem da organização no momento, 28% no jornal O Observador e 

38% no Diário de Notícias (ver apêndice D, gráficos 13 e 14, página 240). Para este 

efeito foram estudados um total de 122 títulos, 67 destes no jornal O Observador e as 

restantes, 55, no jornal Diário de Notícias.  

Ainda relativamente a este assunto, justifica-se comparar os dados anteriores com o 

resultado obtidos em uma das questões colocadas na recolha de dados através do 

inquérito por questionário. A pergunta, alusiva à perceção com que os inquiridos 

ficaram relativamente à imagem da TAP após ler notícias relacionadas com a mesma no 

momento de crise, demonstrou que 94% das pessoas classifica os meios de 

comunicação social, neste caso escritos e em plataformas online, como sendo um fator 

negativo para a organização em momentos de crise. Tudo isto vai de encontro com a 

afirmação de Maria Isabel Palma quando lembra que a TAP tem, no panorama nacional, 

e não só, um ―elevado grau de exposição‖ e que ―em todo o mundo há sempre os media 

a acompanhar e a saber primeiro do que nós [empresa] em qualquer lado. Então com a 

rede (internet) ainda é mais complicado‖ (Palma 2015). Isto é percetível através de uma 

das perguntas presentes no inquérito por questionário onde era perguntado se a imagem 
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da organização saiu prejudicada após a crise e foram 84% os inquiridos que 

concordaram que sim, sendo apenas 16% os que creem que a crise não alterou a imagem 

da empresa. Ficou ainda provado que as notícias abalaram a confiança que o público 

passou a depositar na TAP após a crise tendo em conta que 58% dos inquiridos admite 

que se tivesse de viajar optaria por outra companhia aérea, 42% continuariam a viajar 

pela TAP. 

Estas conclusões permitem-nos, desde já, fazer outro paralelo entre as entrevistas e a 

análise SWOT realizada à organização. Ao longo da conversa com Maria Isabel Palma 

foi possível perceber as várias ameaças às quais uma empresa está sujeita. Concluiu-se, 

portanto, que os meios de comunicação são uma ameça para as organizações em tempos 

de crise. Mas, no entanto, Maria Isabel Palma considera que eles não podem ser vistos 

apenas desta forma, têm de ser vistos como uma oportunidade também. Posto isto, na 

análise SWOT foram colocados nas duas categorias uma vez que a entrevistada 

considerou que estes meios, num momento de crise, apresentam ambas as 

características. Afirma que são os media que decidem quando a empresa entre em 

«modo de crise» pois mal é feito o pré-aviso de greve ―não mais nos largam, a partir 

deste momento a empresa já entrou em «modo greve»‖. Garante também que o modo 

como se lida com a comunicação social é fundamental para a empresa e que é ―muito 

importante que a informação dada seja aferida e feita de acordo com a informação real.‖ 

Sendo que ―até para os próprios órgãos de comunicação a empresa fez um plano de 

trabalho. Disponibilizamos informações com os nossos contactos, informações de quem 

estava de serviço (porta-vozes) nos vários dias da greve. Há portanto um plano de ação 

de como vamos trabalhar.‖ Isto revela a importância que a organização dá aos meios de 

comunicação. Esta relevância que a comunicação social tem em situações de crise ficou 

clara através do inquérito por questionário realizado onde foi possível perceber que os 

media definem, de facto, os assuntos que estão na ordem do dia fomentando, assim, o 

debate e favorecendo a multiplicidade de opiniões (Cf. Rieffel 2003: 41). Uma das 

perguntas presentes pedia aos inquiridos para escolherem, de entre quatro opções, qual 

tinha sido a última crise pela qual a TAP tinha passado. A resposta correta seria «greve» 

mas foram apenas 26% os que optaram por esta. A maioria, 76%, escolheu a opção 

privatização que, não sendo uma crise, era apenas um dos motivos pelos quais os pilotos 

estavam a fazer greve. A resposta privatização foi, no entanto, a mais escolhida pelo 

facto da comunicação social, passada a greve dos pilotos, sobrecarregar os notíciários e 

as primeiras páginas dos jornais com notícias sobre a privatização, pondo de parte a 
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recente greve, como se viu pela baixa percentagem de notícias escritas sobre a greve na 

fase pós-crise (11 notícias em ambos os jornais). Isto significa que como os media no 

momento da administração do inquérito por questionário só falavam praticamente na 

privatização da TAP, os inquiridos associaram de imediato, embora erradamente, este 

acontecimento à última crise da TAP. Este cenário valida, assim, a teoria do 

agendamento proposta por Maxwell McCombs e Donald Shaw que potência a ideia de 

que a comunicação social exerce muito poder sobre a opinião pública. Esta ideia reforça 

o raciocínio de Beirão et al. que tem como princípio a ideia de que uma situação de 

crise organizacional passa por duas fases, a fase mediática e a fase de desinteresse. 

Tendo em conta que os media já estavam na fase de desinteresse, isso reflete-se no 

público sendo que a mente do consumidor se volta para o que está na ordem do dia, ou 

seja, neste caso, a privatização. 

Esta influência dos media na formação da opinião pública foi, no entanto, 

reconhecida pelos inquiridos. Especificamente neste caso da TAP, a comunicação social 

foi vista por 66% dos inquiridos como «Muito influente», daqui conclui-se que os 

inquiridos concordam que a imagem negativa ou positiva de uma organização depende 

muito das informações retiradas dos veículos de informação. 32% considera que os 

meios de comunicação foram «influentes» na formação da sua opinião sobre os 

acontecimentos relacionados com a TAP e apenas 2% avalia a atuação destes como 

«pouco influente». Nenhum inquirido optou pela opção «nada influente». 

Por fim, a representante da TAP garante que é impossível controlar a comunicação 

social, principalmente em cenários críticos, e não há como regular os títulos que cada 

meio escolhe para divulgar as informações, no entanto ―há um conjunto de informações 

que se vão gerindo‖ até porque esclarece que ― o nosso papel não é controlar a 

qualidade das notícias que saem. O nosso papel é, sobretudo, dar-lhes as ferramentas 

para que, junto do seu mercado, junto da opinião pública e junto dos opinion makers 

façam valer aquilo que é o posicionamento da empresa e a resposta da empresa.‖ 

Como avaliação geral no que aufere à cobertura mediática do tema, dos 50 inquiridos 

apenas 12 (24%) consideraram ter sido positiva. Os restantes alegaram ter sido negativa 

(56%) ou neutra (20%). 

Para que seja possível gerir a comunicação é necessário perceber o mercado na qual 

a empresa está inserida e, consequentemente, avaliar todas as condições internas e 

externas que a influenciam. Para isto, e de modo a alcançar mais um objetivo, foi 

realizada uma análise SWOT. Esta análise traduz-se num trabalho de auditoria do 
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ambiente interno e externo da TAP de modo a compreender o mercado no qual a TAP 

se insere. 

Para que haja uma comunicação de crise preparada para fazer face a situações 

delicadas é necessária uma análise aprofundada por parte da organização relativamente 

ao ambiente interno e externo e às ameaças que cada um apresenta. Para isto, foi 

realizada uma análise SWOT no presente estudo relativo à TAP com informações 

retiradas das entrevistas e dos demais meios que estão disponíveis para consulta. Com 

esta análise foi possível perceber algumas das ameaças às quais uma empresa de 

aviação está sujeita, assim como algumas oportunidades e pontos fortes que a TAP 

aproveita de modo a fazer face a essas ameaças. Esta análise permite, então, perceber 

quais os aspetos que podem prejudicar uma empresa.  

Posto isto, é possível perceber que a primeira atitude que a organização tem, quando 

deparada com uma situação de urgência, como explicou a entrevistada, é reunir o 

comité de emergência (equipa de gestão de crise) e é a partir deste momento que é 

declarado o modo crise. Momento a partir do qual são de imadiato ativados os planos e 

há a ―distribuição de tarefas, contactos, check-lists de acções, e inclusive, exemplares de 

possíveis press releases e/ou informações, briefings a espoletar em situações de 

comunicação de crise.‖ Para além disto são postos em prática todos os treinos realizados 

por parte de todas as áreas da empresa que atuam em situações de crise. Há, por isso, 

um conjunto de informações que são fundamentais e que têm de ser dadas a todos os 

meios que irão estar envolvidos na crise e, obviamente, os planos sofrem alterações no 

decorrer da mesma, ―não é tudo igual ao que se preparou, têm depois de ser adaptadas à 

situação.‖ (Palma 2015
b
)  

Para além destes procedimentos, e como já foi explicado, a TAP põe igualmente em 

prática o plano de trabalho criado para os meios de comunicação social, dando o 

máximo de informações possíveis.  

Até para os próprios órgãos de comunicação a empresa fez um plano de trabalho. 

Disponibilizamos informações com os nossos contactos, informações de quem 

estava de serviço (porta-vozes) nos vários dias da greve. Há portanto um plano de 

ação de como vamos trabalhar (...) a informação é sempre feita da mesma maneira e 

todos os dias havia reuniões onde eram, por exemplo, avaliadas as perspetivas para o 

dia seguinte. Diariamente saiam, pelo menos, 3 briefings para os media. (Palma 

2015
b
) 
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Nos planos de comunicação de crise um dos recursos postos também em prática no 

momento de agir diz respeito às equipas previamente como são o exemplo da Assistant 

Team e da Care Team, onde a primeira é para situações irregulares de menores 

dimensões como greves de modo a dar o apoio técnico necessário ao cliente ―nem que 

seja um mero acompanhamento ou uma ajuda na orientação das pessoas.‖ (Palma 

2015
b
). Enquanto que a segunda equipa está preparada para agir em situações de 

acidentes ou incidentes de maiores dimensões, ―presta cuidados e é uma equipa muito 

grande de voluntários que fazem o acompanhamento de toda a situação em termos 

psicológicos, de acompanhamento familiar, a funcionários, etc.‖ (Palma 2015
b
)  

Por fim, toda a comunicação envolvida é trabalhada de modo a fazer face à 

desconfiança em relação à marca que se gera no mercado, prejudicando a sua imagem. 

A TAP faz face a estes problemas prevendo já soluções para cada uma das ameaças que 

possam ocorrer. Quando começa a crise propriamennte dita, já a empresa tem as 

medidas a tomar delineadas e prontas a serem postas em prática. Como vimos, no caso 

da greve estudada as medidas favoreceram a companhia uma vez que apesar de nem 

todas as tarifas permitirem alterações de data foi permitida a troca sem encargos 

financeiros para os clientes ou o reembolso do dinheiro. ―A tap absorve esta situação 

como responsabilidade sua.‖ (Palma 2015
b
) 

As várias fases de pesquisa permitiram também perceber que os planos de 

comunicação de crise, assim como qualquer plano que a empresa realize, não são 

alterados pela própria organização. Embora estejam ―conformes à orientação estratégica 

da empresa face ao que é uma situação destas‖, estão, no entanto, alinhados com as 

práticas e com os planos das organizações com as quais a TAP estabelece alianças: Star 

Alliance, IATA
43

 e AEA
44

. Todos os planos da TAP têm de estar em conformidade com 

os planos destas, sendo auditados com regularidade, presencialmente ou à distância, 

pelas alianças de modo a conferir se a TAP respeita as normas. Refere ainda que mesmo 

que não haja nada que preveja uma crise, há a atualização anual dos planos ―e é 

fundamental‖.  

 ―a companhia alinha as suas práticas pelas práticas definidas pelo conjunto de 

companhias que integram organizações tais como a IATA e a Star Alliance (a que a 

TAP pertence), que definem e estabelecem uma série de atribuições e obrigações 

comuns à TAP e às outras parceiras‖. (Palma 2015
a
) 

                                                           
43 Associação Internacional de Transporte Aéreo 

44 Associação as Companhias Aéreas Europeias 
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Para além disso, a entrevistada explicou que as companhias aéreas parceiras 

pertencentes à aliança têm obrigações umas com as outras neste sentido sendo que ―a 

TAP tem obrigações face aos seus parceiros, ou seja, pode ser uma situação de crise 

maior que não seja da TAP mas seja de uma companhia sua parceira e isso obriga a 

TAP a ter determinado tipo de ações também e a desenvolvê-las. Estas ações estão 

estruturadas e há um plano.‖ Isto significa que se uma crise se abater sobre alguma 

companhia parceira e esta for obrigada a fazer alterações a vários níveis, como nos 

planos de comunicação de crise, a TAP também é obrigada a atualizar a fazê-lo.  

Maria Isabel Palma refere que a própria IATA tem a IOSA
45

 que obriga a empresa a 

ter ―um determinado conjunto de parâmetros que a companhia aérea tem de cumprir de 

acordo com as normas internacionais do ponto de vista da atuação, que também é 

auditado com toda a regularidade.‖ Assegura que há, portanto, um conjunto de 

obrigações a cumprir relativamente à comunicação que é utilizada em cenários de crise. 

Depois, e a partir do momento em que é declarado o modo de crise, são desenvolvidos 

um conjunto de ações que envolvem toda a empresa, mas sempre em conformidade com 

as regras impostas pela aliança. 

Maria Isabel Palma reconhece que o tipo de comunicação pela qual se optou pode 

sofrer alterações, de facto, por parte da organização apenas num momento. Esse 

momento é no decorrer da própria crise. Estas alterações devem-se, no entanto, ao rumo 

que a crise segue sendo necessário, por vezes, ajustar os planos e a comunicação à 

medida que a crise vai avançando. As alterações neste caso não são significativamente 

complexas. 

Por fim, e de modo a responder à sub-pergunta «Qual a perceção dos públicos 

relativamente à gestão da comunicação de crise realizada pela TAP?»  realizou-se um 

inquérito por questionário para avaliar o nível de compreensão que houve por parte do 

público. Relativamente à primeira questão, onde era perguntado se os inquiridos tinham 

conhecimento, ou não, de qual foi a mais recente crise que se abateu sobre a TAP a 

resposta foi unânime e 100% dos inquiridos responderam positivamente. No entanto, a 

pergunta seguinte pedia para identificar qual teria sido, então, o tipo de crise. Nesta 

questão apenas 26% responderam corretamente ao afirmar que teria sido a greve. 72% 

optaram pela hipótese «privatização».  

                                                           
45 IATA Operational Safety Audit 
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No que respeita à confiança que o público passou a depositar na TAP após a crise, e 

tendo em conta que um dos efeitos f-oi o cancelamento de voos, 58% admite que se 

tivesse de viajar optaria por outra companhia aérea, 42% continuariam a viajar pela 

TAP. Já ao nível da imagem, 84% dos inquiridos considera que a imagem da 

organização saiu prejudicada, enquanto 16% creem que a crise não alterou a imagem da 

empresa. Esta resposta vem, de certo modo, contradizer a seguinte uma vez que era 

pedido para, numa escala de 1 a 5, classificarem a eficiência do Departamento de 

Comunicação da TAP perante os acontecimentos e o grau 3, que corresponde a uma 

comunicação «boa», foi a resposta mais escolhida (44%). No entanto, e de modo a 

perceber de facto qual a perceção dos públicos relativamente à gestão desta crise, 56% 

ficou com uma ideia ―negativa‖ essencialmente devido à cobertura mediática do caso. 

Isto fica ainda mais claro quando a maioria responde que se sentiu ―muito influenciado‖ 

pela comunicação social aquando deste período de crise na TAP. Conclui-se, portanto, 

que o facto das notícias com conotação negativa referentes à greve da TAP terem tido 

uma nível percentual muito elevado, influenciou a perceção que o público teve 

relativamente à gestão da comunicação de crise realizada pela companhia. Mowen 

(1979) e Mowen e Ellis (1981) verificaram que quanto maior for o cadastro da empresa 

(número de crises ocorridas no passado envolvendo a marca) maior é a probabilidade da 

empresa ser julgada desfavoravelmente pela opinião pública, isto reflete o caso da TAP 

e a consequente opinião negativa do público visto que a organização de aviação estava 

numa situação debilitada devido à greve, a ameaças de novas greves e ao cenário de 

privatização que, mais tarde, se veio a concretizar.  
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7. Conclusão 

 De modo a concluir a investigação é importante perceber que, de modo geral, uma 

crise é um momento potencialmente delicado para qualquer organização, mesmo 

quando está preparada por antecipação. Contudo, os planos realizados em momentos de 

«paz» são fundamentais para que a crise seja ultrapassada com mais vigor e com menos 

danos tanto internos, como externos.  

Qualquer plano se torna fundamental para as empresas nestas fases, mas o plano que 

trata da comunicação de crise tem um papel vital para a imagem e reutação de uma 

organização sendo que, como ficou esclarecido em vários momentos do estudo, a 

comunicação quer interna, quer externa, é essencial para as empresas, hoje mais do que 

nunca. 

 ―Quando uma organização não tem qualquer polìtica de comunicação definida, 

embora atue sobre esta função de gestão, degenera quase sempre em conflitos laborais 

no seio da organização.‖ (Meirinhos 2013: 21) Daí ser fundamental ter um política de 

comunicação bem delineada em todos os momentos, mas redobrada em cenários de 

crise. 

Quando bem implementada, a comunicação de crise pode fazer com que a empresa 

saia beneficiada da crise, quando esta é vista como uma oportunidade para aprender (Cf. 

Sellnow et al. 2013: 242). Seeger et al. reforçam que se as organizações vissem como 

uma oportunidade uma crise conseguiriam adquirir novos conhecimentos e delinear 

novas estratégias podendo, deste modo, sair da crise com energia renovada e outra 

vitalidade empresarial (Cf. Seeger et al. 2003: 266). No entanto, este conhecimento 

adquirido torna-se inútil se a organização não mudar o seu comportamento (Cf. Sellnow 

et al. 2013: 242). 

Para que haja uma gestão eficaz da crise é necessário por desde cedo em prática 

todas as ferramentas de que a empresa dispõe de modo a diminuir os riscos associados 

ao momento. Existem, depois, crises que podem ser evitadas e outras que não, e isto 

pode estar associado tanto à eficácia da comunicação como ao tipo de crise que ocorre. 

Se for uma crise previsível devem ser feitos todos os esforços para a evitar, caso seja 

imprevisível os esforços vão no sentido de evitar determinados aspetos no pós-crise. 

Sendo assim, as conclusões tiradas relativamente ao cenário de crise analisado 

mostram que esta crise da TAP é considerada uma crise previsível do tipo «crise de 

conflito» que, consequentemente, gerou uma «crise de deceção», principalmente no que 
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respeita ao público-alvo da empresa. Recorrendo ao esquema do semáforo de Orduña, 

podemos ainda classificar a crise como estando incluida no semáforo amarelo uma vez 

que houve a deteção de variáveis de risco desde logo, a crise teve notoriedade pública e 

um final previsível. 

As fases de uma crise também devem estar bem especificadas nos planos para que 

seja pensada uma estratégia de comunicação para cada uma delas (pré-crise, crise, pós-

crise). Ainda no que respeita aos meios de comunicação social, também para estes deve 

ser delimitado um plano para fazer face à realidade mediática na qual vivemos e que 

consome o público sem este, muitas vezes, dar por isso.  

Em suma, a comunicação de crise estrategicamente pensada serve para superar mais 

rapidamente uma situação menos favorável, protegendo a organização das potenciais 

ameaças exteriores. Neste caso específico, e sendo a TAP uma empresa tão mediática 

como se pode verificar pela quantidade de notícias saídas nos jornais estudados, é 

essencial que a comunicação esteja de acordo com a identidade da companhia de modo 

a fazer prevalecer a ideia de uma organização coesa e preparada para estes momentos. 

Relativamente a desafios futuros nesta área, a investigação suscita que se realizem os 

mesmo estudos em organizações com o mesmo cariz da TAP para que os resultados 

possam ser comprovados e, assim, poder afirmar, através do método dedutivo, o mesmo 

para qualquer grande empresa com características semelhantes.  
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Anexos 

 

 

Anexo I 

Stakeholders No desenvolvimento dos seus 

objetivos a Empresa assume o 

seguinte posicionamento 

Canais de comunicação 

Clientes 
Proporcionar um produto de 

qualidade através da 

disponibilidade das melhores e 

mais fáceis soluções para as suas 

viagens e agregando cada vez 

mais valor ao produto que lhes 

oferece; Contribuir, ativamente, 

para a manutenção dos elevados 

níveis de segurança, exigidos pela 

Indústria Aeronáutica, para a 

salvaguarda das condições de 

segurança de pessoas e bens. 

Clientes | Passageiros  

Call Centers; Fale Connosco; Programas de Fidelização: 

Victoria, para clientes particulares e Corporate, para 

clientes Empresa; Website da TAP; Revista de Bordo; 

Vídeo de Bordo; Executive Lounge; iPhone; iPad; Redes 

Sociais (Facebook, Twittter).  

Clientes | Carga e Correio  

Cargospot Cargo System; Cargo Call Center; Cargo 

Customs Systems; Website TAP–Cargo; Track & Trace 

Applications for mobile devices; Must Go products; 

Freighter Services on request; Claims dedicated service; 

Mail system project kick-off.  

Clientes | Manutenção e Engenharia  

Website TAP–Manutenção e Engenharia; Gestores de 

Clientes; Inquérito à Satisfação dos Clientes; Campanhas 

Publicitárias; Lançamento do programa Care2 Customer 

visando evidenciar uma política de proximidade ao 

cliente e reconhecer os melhores clientes da TAP–

Manutenção e Engenharia; Participação em Feiras e 

Conferências especializadas.  

Cliente Interno|Unidades de Negocio e empresas do 

Grupo  

Portal de Satisfação da TAP Serviços; Divulgação da 

evolução da performance operacional nas áreas da 

Unidade de Negócio TAP Serviços. 

Acionista Procurar atingir sempre os 

melhores resultados de forma 

sustentada 

Assembleia Geral; Conselho Geral e de Supervisão; 

Relatórios Anuais; Reuniões; Website da TAP. 

Colaboradores 
Proporcionar condições de 

desenvolvimento profissional e de 

Intranet Corporativa; Jornal TAP e Informação 

Flash; Acordo de Empresa; Reuniões com 



227 

 

empregabilidade aos seus 

Colaboradores, assumir um 

relacionamento com os 

Colaboradores e respetivas 

organizações representativas 

segundo princípios éticos e de 

respeito mútuo e promover o 

equilíbrio entre vida familiar e 

profissional. 

Comissão de Trabalhadores e com estruturas 

representativas dos Trabalhadores; Inquérito ao 

Clima Organizacional; Reuniões de feedback de 

Avaliação de Desempenho; Formação; Programa de 

Acolhimento aos novos Colaboradores; Programa 

Reconhecer; Cerimónia 20 anos ao serviço da TAP; 

Campanha Atitude Segura no âmbito da Segurança 

e Saúde no Trabalho (SST), na TAP–Manutenção e 

Engenharia. 

Sociedade 
Ser identificada com princípios de 

transparência, no cumprimento do 

seu compromisso de 

responsabilidade social 

relativamente à Sociedade; 

Assumir um papel importante na 

condução das mudanças na 

sociedade e, desta forma, 

contribuir para um maior 

desenvolvimento e coesão social. 

Website da TAP; Museu; Visitas às instalações; 

Ações de apoio à comunidade. 

Fornecedores 
Continuar a investir no 

relacionamento com os 

Fornecedores, de forma 

transparente e a garantir a 

aplicabilidade dos princípios de 

sustentabilidade ao longo da 

cadeia de valor, considerando a 

TAP que a valia dos seus serviços 

é, em parte, determinada pela 

qualidade dos Fornecedores. 

Website da TAP; Portal de Fornecedores; Eventos 

destinados a assinalar momentos marcantes do 

relacionamento com Parceiros/Fornecedores ; 

Participação em Feiras e Conferências 

especializadas. 

Entidades 

Reguladoras e 

Fiscalizadoras 

Considerar condição essencial 

para o exercício da atividade da 

Empresa a comunicação 

transparente e contínua e o 

cumprimento rigoroso das regras 

estabelecidas pelas entidades 

reguladoras e fiscalizadoras. 

Pareceres, Comentários e Relatórios para INAC, 

GPERI/MEE (Gabinete de Planeamento Estratégico e 

Relações Internacionais do Ministério da Economia e do 

Emprego), MNE/DGATE (Direção-Geral de Assuntos 

Técnicos e Económicos do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros), Direções-Gerais da Comissão Europeia 

(DG Mobilidade e Transportes, DG Ambiente, DG 

Concorrência), entre outros; Reuniões periódicas com 

todas as entidades acima referidas e Organismos 

Europeus e Internacionais diretamente relacionados com 

a Indústria (AEA, ERA, IATA, ICAO); Observação de 
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negociações de Acordos de Transporte Aéreo entre o 

Estado Português ou a Comissão Europeia e países 

terceiros; Avaliação do impacto das propostas de 

legislação na Indústria. 

Tabela 7 - Stakeholders da TAP 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade TAP 2014: 26 
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Anexo II 

Implementação de um Plano de Comunicação de Crise segundo Fearn-Banks (cit in 

Sandoval 2004: 306): 

Conteúdo 

1. Definições 

2. Objetivo da comunicação 

3. Funções e responsabilidades 

4. Notificação da crise 

5. Procedimentos de comunicação para gestão de crises menores 

6. Procedimentos de comunicação para gestão de crises maiores 

7. Ativação do centro de operações de emergência 

8. Identificação do porta-voz 

9. Orientações para o porta-voz 

10. Formato das instruções para o porta-voz 

11. Comunicado de imprensa 

11.1 Circunstâncias que podem requerer um comunicado para os media 

11.2 Escrever a declaração inicial 

11.3 Informações apropriadas para o comunicado 

11.4 Informações não adequacas para o comunicado 

11.5 Escritura do comunicado de imprensa 

12. Mensagens aos meios de comunicação durante crises ambientais 

13. O público durante a crise 

14. Como as pessoas recebem informações durante a crise 

15. Ferramentas a usar durante a crise 

15.1 Contactos na crise 

15.2 Contactos-chave de relações públicas e de comunicações 

15.3 Ficha com informações de incidentes 

15.4 Contactos telefónicos 

15.5 Exemplo do comunicado inicial 

15.6 Lista para estabelecer as conferências com os media 

15.7 Mapa das plantas e divisões 

15.8 Criação de factos e números (relativos à crise) 
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Anexo III 

 

Anexo IV 

 

 

Gráfico 13 - Acidentes registados com aviões TAP (1948-2014) 

Fonte: Produção própria 

Gráfico 14 - Vítimas mortais em acidentes de aviação por década 

Fonte: Aviation Safety Network 2015 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

Trechos noticiosos apresentados no inquérito por questionário relativamente à pergunta 

―Tendo em conta as duas notícias acima apresentadas considera que estas passam uma 

imagem positiva ou negativa da TAP?‖ 

1) Greve dos pilotos da TAP pode afetar 3.000 voos e 300 mil passageiros 

Cerca de 3.000 voos e 300 mil passageiros poderão ser afetados pela greve de 

dez dias dos pilotos da TAP. Turismo estima que vai perder 300 milhões de 

euros com esta greve. (Lusa 2015) 

2) Presidente da TAP acredita que greve ainda pode ser desconvocada 

A companhia deu palestras a 400 pilotos para tomarem decisões acertadas, 

revelou hoje Fernando Pinto. (DN 2015) 

3) Fernando Pinto: Qualquer dia pode não haver TAP 

As exigências dos pilotos não têm fundamento jurídico e podem pôr em causa a 

própria transportadora área nacional. Fernando Pinto, presidente da TAP, acusa: 

"Isto é uma demonstração de força". (Marques 2015) 

 

Gráfico 15 - Artigos de revisão que contêm cadastrado “reputação Corporativa” no título ou 

no resumo 

Fonte: Barnett et al. 2006 
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Anexo VII 

Títulos considerados neutros dos jornais em estudo. 

O Observador: 

Título 1: Passos lamenta greve dos pilotos da TAP e não responde sobre requisição civil (15/04) 

Título 2: Greve na TAP. Governo ainda não decidiu se avança com requisição (22/04) 

Título 3: Greve na TAP: Governo não decreta requisição civil (23/04) 

Tìtulo 4: Sindicato dos pilotos: ―Esta greve não tem nada que ver com a privatização‖ 

(29/04) 

Título 5: CGTP diz que problema na TAP é que ―pilotos querem ser acionistas da 

empresa privada‖ (29/04) 

Título 6: Os pilotos da TAP explicam (em vídeo) as razões da greve (06/05) 

Título 7: TAP. Passos admite que greve pode afetar ofertas, mas mantém privatização 

(13/05) 

Título 8: Pais do Amaral apresentou proposta em 4 páginas (21/05) 

Diário de Notícias: 

Título 1: Pilotos serão "os primeiros a encontrar emprego" se TAP tiver que reduzir 

atividade (29/04) 

Título 2: Tire todas as dúvidas acerca da greve de 10 dias na TAP (29/04) 

Título 3: PCP demarca-se da greve da TAP (06/05) 
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Anexo VIII 

Aeroporto de Lisboa 

 

 

 

Tabela 8 - TAP lidera quota de movimentos e passageiros das companhias aéreas no aeroporto de Lisboa 

Fonte: ANAC 2015: 11 
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Aeroporto do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - TAP lidera quota de movimentos e passageiros das companhias aéreas no aeroporto do Porto 

Fonte: ANAC 2015: 12 
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Aeroporto de Faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - TAP não lidera quota de movimentos e passageiros das companhias aéreas no aeroporto de Faro 

Fonte: ANAC 2015: 13 
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Aeroporto do Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - TAP lidera quota de movimentos e passageiros das companhias aéreas no aeroporto no Funchal 

Fonte: ANAC 2015: 14 
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Anexo IX 

Ilustração 13 - Campanha da marca Pepsi no ano de 2013 

Fonte: Feloni 2013 



 

238 

 

62,00% 

38,00% 

Média de Géneros 

FEMININO

MASCULINO

Apêndices 

 

 

Apêndice A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16- Percentagem de respostas mediante género 
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Apêndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Resposta dos inquiridos relativamente ao conhecimento da última crise vivida pela TAP 

Gráfico 17 - Percentagem de respostas mediante idade 



240 

 

72% 

28% 

O Observador 

Negativas

Positivas

62% 

38% 

Diário de Notícias 

Negativas

Positivas

Apêndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 - Percentagem de títulos com conotação negativa/positiva no jornal O Observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Percentagem de títulos com conotação negativa/positiva no jornal Diário de Notícias 




