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RESUMO 

 

Este trabalho é uma análise documental do episódio do incêndio na central da 

operadora Oi, em correlação com aspectos preconizados pela teoria do gerenciamento de 

crise. Tomando como base para análise documental,  reportagens produzidas pela imprensa 

em sites do jornal A Tarde, Correio*, O Globo e Globo.com, além do jornal Correio* 

impresso durante o período de disseminação do incidente, foram avaliadas as ações 

desenvolvidas pela área de comunicação da companhia para gerenciar a crise, que resultou em 

danos à imagem perante os seus diversos públicos. O objetivo do trabalho é refletir 

criticamente sobre o papel e a relevância das equipes de comunicação institucional. 

 

Palavras chave: Crise, imagem, reputação, incêndio oi. 
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“Se enxerguei mais longe, é porque me apoiei sobre 

ombros de gigantes”. 

 Isaac Newton 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem como objetivo analisar as reportagens publicadas pela imprensa na 

ocasião do episódio de incêndio da Operadora Oi, que aconteceu em dezembro de 2010, em 

correlação com aspectos preconizados pela teoria do gerenciamento de crise. A comunicação 

de crise é conceito fundamental para atuação da área de comunicação empresarial e a partir 

das fontes e do conteúdo divulgado nas matérias, será desenvolvida uma reflexão crítica sobre 

a contingência da crise pela equipe de comunicação da empresa de telefonia. A eficácia da 

comunicação com a mídia está relacionada ao planejamento de comunicação feito pelos 

envolvidos. 

A análise da cobertura feita acerca do episódio do incêndio da Oi será focalizada em 

quatro sites: A Tarde, Correio*, O Globo e Globo.com. Os três primeiros são a versão on line 

dos jornais mais renomados do país. As notícias divulgadas são disponibilizadas ao leitor no 

jornal impresso. Analisar as diferentes “roupagens” dadas às matérias que evidenciaram o 

ocorrido permitirá justamente verificar como estas crises são percebidas e, por conseguinte, 

noticiadas, sobretudo a partir dos aspectos que são enfatizados nas diferentes narrativas.  

Acidentes são resultados de pequenas ou grandes falhas e a proporção e duração dos 

comentários tem relação com os investimentos em comunicação empresarial feitos antes e 

durante o momento de crise. Comunicar-se com o publico através da imprensa requer 

estratégias e habilidades que precisam ser treinadas, evitando os ruídos de comunicação em 

situações de risco que possam afetar a imagem da organização. Segundo Faria (2010), à 

proporção que as crises tomam a repercussão na opinião pública, sua duração tem a ver com a 

qualidade da imagem da empresa e com os investimentos feitos em comunicação empresarial 

antes da crise. 

Com o objetivo de comentar o complexo processo de comunicação das empresas nos 

momentos de crise, com os diversos atores envolvidos nas etapas que constituem a 

manutenção da boa imagem, será feito um diagnóstico deste caso específico analisando a 

imagem da empresa antes e durante a crise; o gerenciamento durante o episódio; além dos 

acertos e equívocos que ocorrem com frequência no relacionamento com a mídia e os 

stakeholders; as conjunturas e contextos políticos. 
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As experiências de outras organizações são fortes aliados no aprendizado do 

gerenciamento de crise. Os efeitos de uma crise sobre os atingidos possuem potencial de 

desestruturar as operações, reduzir as vendas, abalar os resultados financeiros, gerar 

problemas políticos, desmotivar os funcionários, obrigar o pagamento de indenizações 

milionárias, criar entraves no mercado e prejudicar o funcionamento de toda uma cadeia de 

empresas e pessoas envolvidas indiretamente, causando transtornos diversos e inimagináveis, 

provocando lesões na reputação e credibilidade. 

Para embasamento serão utilizados os conceitos de gestão de crise, imagem, reputação 

e planejamento do risco de acordo com autores como Mario Rosa, Paulo Nassar, João José 

Forni, Margarida Kunsch, Ana Luisa C. Almeida, entre outros. Também será detalhado como 

evoluiu o setor de telecomunicações no país, quais os principais concorrentes da empresa 

analisada e a percepção do público dos serviços oferecidos, demonstrando assim a posição de 

sua imagem perante os stakeholders. 

Para demonstração de como a empresa de telefonia Oi gerenciou a crise, 

primeiramente o fato será analisado, em seguida serão consideradas as reportagens publicadas 

no primeiro e nos dois dias subsequentes, em seguida serão analisados os desdobramentos do 

ocorrido e as consequências para os clientes, além de um breve histórico pós crise. 
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1. COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL  

 

1.1 Conceito de crise 

 

A gestão de crise é uma das ações da comunicação empresarial, que segundo Chinem 

(2003) “é o processo – conjunto de métodos, técnicas, recursos e meios – pelo qual a empresa 

se dirige ao público interno (seus funcionários) e ao público externo (seus consumidores)”. 

Qualquer empresa, independente do seu tamanho ou da sua área de atuação está suscetível a 

situações inesperadas ou já mapeadas, que podem gerar grande repercussão e afetar seu 

negócio.  A resposta tem que ser rápida e nada deve ser escondido para que o fato não cause 

ainda mais lesões à empresa. 

No gerenciamento de risco, o primeiro passo é mapear eventos com grandes chances 

de acontecer, em seguida é necessário que sejam realizados treinamentos constantes para que 

os envolvidos saibam como agir e se comportar nestas situações. A formação de um comitê e 

a velocidade de resposta da empresa também é um diferencial quando se fala em gerenciar os 

riscos. 

 Para Nassar, 

Uma boa comunicação empresarial é condição primária para uma boa imagem 

institucional da empresa. E é nessa empreitada que estão envolvidos um exército 

profissional de relações públicas, pesquisadores, jornalistas, publicitários e marqueteiros. 

São eles que criam e produzem as armas e as munições de que as empresas necessitam 

em suas frentes de batalha da comunicação empresarial. (NASSAR; FIGUEIREDO; 

1995, p. 24) 

 

O Gerenciamento de Crise surgiu com o objetivo de diminuir os impactos causados 

por acidentes e incidentes gerados por diversos fatores internos e externos que possam gerar 

dificuldades para o crescimento ou para a própria sobrevivência da organização. Qualquer um 

está vulnerável a uma crise, portanto, é necessário que as instituições estejam preparadas lidar 

com acontecimentos que podem provocar pequenos ou grandes danos ao negócio.  

Nisia Faria produz um histórico do surgimento da comunicação de risco e pontua a 

importância da comunicação planejada, além da presença da comunicação em todo o processo 

da gestão de crise.  
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A comunicação de risco passou a ser considerada importante na avaliação e 

gerenciamento do risco após o acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia, 

quando os reatores explodiram e espalharam enorme quantidade de radiação naquela área. 

À época, as autoridades atribuíram o acidente aos operadores da usina. Essa fórmula, 

apesar de usada com muita frequência por especialistas e responsáveis para tranquilizar a 

opinião pública, está longe de ser ética ou profissional. Em outras palavras, os meios de 

comunicação podem colaborar com o esclarecimento ou reforçar as crenças vigentes. 

(FARIA, 2010, p. 4) 

 

O gerenciamento deve ser iniciado antes de acontecer algo à empresa. A equipe de 

comunicação deve estar preparada para lidar com situações de risco. Além do mapeamento, 

devem ser realizados simulados com o envolvimento de presidente, diretores, gerentes, e das 

áreas que estejam ligadas a possíveis riscos. Definir o porta voz, realizar media training e 

redigir um manual de crise também são ações para a gestão de crise.  

Mário Rosa (2003) define crise organizacional como um conjunto de eventos que 

podem atacar a empresa em seu patrimônio mais importante, a credibilidade, a confiabilidade 

e a reputação. Rosa afirma que o gerenciamento de crise começou a ser estudado na década de 

70, nos Estados Unidos, que até hoje é o país com maior número de estudos e bibliografia 

sobre o tema. As crises raramente acontecem do mesmo jeito, elas são sempre situações novas 

e difíceis de planejar, porém, esse planejamento é de extrema importância. Segundo Rosa, as 

crises são dos seguintes tipos: 

1) Desastres industriais, explosões, incêndios, contaminações; 

2) Desastres naturais, tempestades, desmoronamentos; 

3) Falhas em equipamentos; 

4) De origem econômica, boicotes, greves; 

5) De reputação – denúncias de corrupção, saída de documentos internos; 

6) Acidentes de trabalho, grandes contaminações. 

 

O Institute for Crisis Management, compreende que as empresas podem enfrentar 

quatro tipos diferentes de crise: Atos de Deus (tempestades, terremotos, ação vulcânica, etc.), 

problemas mecânicos (vazamento, rompimento de tubulações, fadiga de materiais, etc.), erros 
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humanos (válvula aberta por alguém, falta de comunicação sobre como administrar ou fazer 

algo, etc.) e decisões ou indecisões administrativas (“o problema não é sério”, “ninguém 

descobrirá”, etc.). As crises administrativas são 70% dos tipos de crise enfrentadas pelas 

companhias.  

Crise pode ser definida como um acontecimento que possa afetar o negócio da 

empresa e consequentemente cause danos à sua imagem e reputação. Para Forni, crises são: 

 

Ocorrências negativas fazem parte da dinâmica das organizações. Tanto podem surgir em 

decorrência de catástrofes ou acidentes involuntários, frutos de fatalidades, ou de erro 

humano, má administração, conchavos políticos, represálias ou outros interesses. Nessa 

hora, a mídia passa a ser o vetor natural desses conflitos. No mercado, admite-se como 

crise (do ponto de vista da comunicação) acontecimentos que, pelo seu potencial 

explosivo ou inesperado, têm o poder de desestabilizar organizações e governos e suscitar 

pauta negativa. (FORNI, 2003, p. 363) 

 

Fatos negativos geram grande repercussão na mídia. Crises empresariais sempre 

aparecem nos jornais, revistas e televisão com destaque. Saber lidar com os diversos públicos 

e com a mídia, tomando a frente da situação, faz parte de uma boa gestão, que precisa ter 

caráter preventivo e corretivo, e atitudes que visem minimizar os impactos causados pelo 

acontecimento. Portanto, o preparo para enfrentar uma situação desconhecida é o primeiro 

passo para que essa crise não vire algo maior que o esperado. 

Fortes aliados no aprendizado do gerenciamento de crise são as experiências 

anteriores, a opinião dos colaboradores, os documentos gerados e analisados, além de imagens 

de situações ou eventos em outras empresas. É necessária a presença do comunicador, que 

conhece as ferramentas que devem ser utilizadas durante uma crise, além de tratar a 

informação de maneira a potenciá-la na mídia. Assim, é possível atingir os envolvidos e 

difundir a percepção pública da própria ciência. 

 

O campo de ação do gerenciamento de crises é potencialmente inesgotável e não se 

restringe apenas a lidar com problemas junto à mídia. Gerenciamento de crise não é 

sinônimo de manejar más notícias que estão nas primeiras páginas dos jornais. Muitas 

vezes é trabalhar duro com antecedência – preventivamente – para que fatos 

potencialmente prejudiciais não se transformem em manchetes. (ROSA, 2003, p. 383) 
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Rosa afirma que na maioria das vezes as crises são inevitáveis, não havendo outra 

solução senão preveni-las e se preparar para quando o fato acontecer. Em qualquer caso é 

necessário agir rápido e com transparência. Prevenir é o primeiro passo:  

 

Prevenção é estabelecer mecanismos práticos e cultivar um ambiente de troca de 

informações (no caso das empresas) ou uma forma de refletir (no caso de líderes) que 

busque prever quais as crises que podem atingir o seu calcanhar e quais delas você não 

está pronto para conhecer. Descobrindo isso o passo seguinte é cercar essa fraqueza de 

proteção e, constantemente, avaliar se novos pontos fracos estão surgindo e se antigos 

estão devidamente protegidos. Menosprezar os pontos fracos só agrava sua fraqueza. 

(ROSA, 2003, p.427)  

 

 

Forni também enfatiza a importância do planejamento e mapeamento de riscos para 

que as consequências dos eventos negativos sejam menores. Segundo ele, enfrentar uma crise 

com ações proativas e corretas pode ser uma boa oportunidade para maximizar a imagem da 

empresa, mesmo depois do ocorrido. “Saber conduzir esse processo constitui basicamente o 

êxito ou o fracasso na condução de uma crise”, afirma Forni. 

 

É melhor investir nessa preparação, porque as pesquisas mostram que as organizações ou 

governos com planejamento de crise superam melhor os momentos difíceis. A premissa 

do planejamento e da prevenção é a base da administração de crises. Por serem 

previsíveis, muitas crises podem ser estudadas e seus desdobramentos planejados. 

(FORNI, 2003, p. 365) 

 

Por outro lado, Forni aponta o fator surpresa como uma das facetas da crise: 

 

Não existe uma regra básica para dizer como a crise aporta nas empresas ou ameaça 

personalidades públicas. Sua característica mais perigosa é a surpresa. É uma 

despretensiosa ou sutil nota plantada em coluna de grande circulação ou o comentário 

ferino de algum âncora de TV. Tanto pode vir de um desafeto, ex empregado, cliente 

insatisfeito, como de um inimigo, concorrente ou pretendente a cargo na empresa. Enfim, 

a origem pode ser a mais curiosa e inusitada possível. Nasce de vazamentos, intencionais 

ou não, de documentos internos, ou até mesmo de testemunhos suspeitos de pessoas 

“prejudicadas” ou cujos interesses foram contrariados. (FORNI, 2003, p. 366) 

 

O Planejamento serve para prevenir erros, e, se não for possível, corrigi-los da melhor 

maneira. É necessário que sejam feitas pesquisas e tomadas decisões antes que algo grave 

aconteça. Pensar em estratégias e ser criativo é a solução ou minimização das consequências. 

Segundo Forni, é preciso “Planejar, administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação”  
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Os efeitos de uma crise sobre os atingidos possuem potencial de desestruturar as 

operações, reduzir as vendas, abalar os resultados financeiros, gerar problemas políticos, 

desmotivar os funcionários, obrigar o pagamento de indenizações milionárias, criar entraves 

no mercado e prejudicar o funcionamento de toda uma cadeia de empresas e pessoas 

envolvidas indiretamente, causando transtornos diversos e inimagináveis, provocando lesões 

na reputação e credibilidade. 

Um relatório desenvolvido pelo Institute for Crisis Management em 2005, aponta que 

a maioria das crises enfrentadas pelas empresas é de origem interna. 53% dos casos estão 

relacionados a problemas e falhas de gestão e 28% são relacionadas a funcionários. Cerca de 

69% das crises são decorrentes de processos lentos e somente 31% são repentinas. No 

relatório, chegou-se ainda à conclusão de que a maioria dos fatos negativos podem ser 

controlados ainda no início, dependendo da maneira pela qual a empresa faz a gestão da crise. 

Se não há como evitá-las, existem maneiras de minimizar e preveni-las. 

  

1.2 Imagem e Reputação: 

 

Os estudos sobre imagem e reputação são de fundamental importância na 

comunicação. Eles tiveram início há mais de 40 anos com pesquisas sobre marcas realizadas 

por autores como Boulding e Martineau, e ampliadas na década de 90 quando surgiram 

discussões sobre termos como marketing, responsabilidade social, imagem institucional, entre 

outros. Os dois termos não são sinônimos. Imagem é mutável e momentânea, e reputação é 

algo relativamente estável: A reputação é construída ao longo dos anos e tem como base as 

ações e comportamentos da organização. 

Para Ana Luísa Castro, imagem pode ser conceituada como “Um conjunto de 

significados pelo qual um objeto conhecido e do qual o indivíduo se utiliza para descrevê-lo, 

relembrá-lo e se relacionar” (p. 58, 2005). Assim, a formação da imagem é: 

Um processo subjetivo, único, relacionado à experiência individual e, ao mesmo tempo, 

somatório de sensações, percepções e inter-relações de atores sociais. Existem duas 

dimensões da imagem, uma como retrato interno (sensação e percepção) e outra imagem 

fabricada (construída pela comunicação). (CASTRO, 2005, p. 59) 
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Diversos fatores estão envolvidos no processo de construção da imagem de uma 

empresa: 

 

A informação transmitida pela organização através de seu processo de comunicação, qual 

seu tipo de produto ou serviço, influência de opinião de terceiros, e de outros atores 

sociais. Fatores como ideologia, crença e valores ligados também à região e ao setor do 

negócio são fatores preponderantes no processo de construção de uma imagem 

empresarial (CASTRO, 2005, p. 64) 

 

 

A afirmação de José Eduardo Gonçalves citada no livro de Chinem (2003) demonstra 

a importância do trabalho voltado para a construção da credibilidade e fortalecimento da 

imagem de uma empresa: “Imagem é como um saldo no banco – de repente, pode-se precisar 

dele. Não dá para começar a fazer comunicação na hora da crise. Credibilidade não se 

conquista de uma hora para outra”. (p. 89) 

Gil Nuno Vaz (1995) define imagem como “um conjunto de ideias que uma pessoa 

tem ou assimila a respeito de um objeto e que forma na sua consciência um entendimento 

particular sobre ele, seja um fato, uma pessoa ou uma instituição”. Para Luiz Carlos Iasbeck o 

discurso da organização e a maneira pela qual ele é interpretado pelos diversos stakeholders 

são o ponto crucial para definição da imagem da organização “imagem é a configuração 

mental e afetiva que o receptor elabora com base na relação do discurso que recebe e suas 

próprias idiossincrasias, experiências anteriores, visão de mundo” (2007). 

Segundo Castro, a imagem é posicionada de acordo com a imagem estabelecida pela 

organização e essa identidade projetada que sustenta a sua reputação, que a autora define 

como: 

Reputação organizacional entendida como um conjunto de significados em que a 

organização é identificada em seu todo, como resultado das interações, sentimentos, 

crenças, experiências e impressões construídas pelos indivíduos. Constitui-se por 

consolidação das diversas imagens da organização, sustentada ao longo dos anos, pelos 

seus diversos stakeholders. (CASTRO, 2005, p.20) 

 

A reputação é resultado das diversas ações voltadas para os stakeholders, que são os 

principais públicos ligados às organizações. Os públicos de interesse, dentre eles os clientes, 

funcionários, acionistas, governo e demais instituições, são um dos ativos considerados mais 

importantes pelos gestores das áreas de comunicação organizacional, pois são essenciais para 

a construção e manutenção da reputação de uma organização.  
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As organizações devem considerar que a comunicação organizacional contribui não 

apenas para dar visibilidade ao que a organização faz, mas constrói sentido e significados 

que levam a um maior ou menor grau de admiração, respeito, simpatia e confiança por 

parte de seus públicos. Nesse sentido, a organização que tem diretrizes e políticas claras e 

bem definidas de comunicação com cada um de seus stakeholders e que consiga 

implementar seus processos e ações de forma integrada tem obtidos resultados melhores 

em sua reputação. (RIEL e FOMBRUN apud ALMEID, 2007, p. 261)  

 

Segundo Rosa, a revolução tecnológica alterou completamente a maneira pela qual os 

públicos percebem a reputação das organizações. “Um mundo onde todos estão mais expostos 

significa um mundo onde todos estamos sendo monitorados o tempo todo. Passamos a viver 

num mundo onde há muito mais vigilância”. (2007, p.65). Ele afirma que imagens são 

baseadas em percepções, e o esforço de consolidar a reputação deve ser permanente e voltada 

para históricos que a fortaleça, como valores sociais, culturais e éticos. 

 

Reputação, portanto, está muito além da mera vaidade. Na origem, o termo vem do latim 

“putus”, que significa pureza. Reputação, assim, significa manter a coerência de uma 

imagem, entre seus valores professados e praticados. Significa zelar para que essa pureza, 

essa coerência, seja percebida como tal. (ROSA, 2007, p. 66) 

 

A reputação é um patrimônio e precisa ser trabalhada constantemente, pois quando 

uma crise atinge uma empresa, essa confiança e credibilidade criada com o público fará toda a 

diferença. Rosa lista algumas vantagens competitivas e afirma que ter uma boa reputação é 

um diferencial nesses aspectos. Ele os chama de os cinco “cês” da credibilidade, que são: 

 

1) Uma reputação positiva compra melhor. Com uma boa reputação, a empresa 

negocia e compra mais barato que uma organização com uma reputação duvidosa. 

2) Uma boa reputação cobra melhor. Uma boa reputação faz com que a empresa possa 

cobrar mais caro pelo serviço prestado, por ser um diferencial no mercado e despertar 

confiança no consumidor.  

3) Uma boa reputação contrata melhor. Os bons profissionais se interessam em 

trabalhar nas boas empresas, portanto uma boa reputação desperta a ambição dos 

melhores do mercado. 
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4) Uma empresa com boa reputação compete melhor. Tendo uma boa reputação a 

empresa afasta o profissional ou a organização de desgastes de imagem, de crises, de 

escândalos, problemas jurídicos, etc. Isso além de ser uma economia de dinheiro 

garante a fidelidade dos clientes e consumidores. Consequentemente, a empresa 

oferece solidez para o desenvolvimento de carreira de um bom profissional. Todos 

querem estar perto de quem tem uma boa imagem, e isso gera novos negócios e faz a 

empresa crescer. 

5) Uma reputação positiva custa melhor. Isso porque custa menos para a empresa, 

gerando uma margem de lucro maior que as empresas que não tem uma boa reputação, 

e ocasionalmente gera desconfiança na sociedade.  

 

A velocidade da comunicação nos dias de hoje também é uma preocupação para Forni 

(2003), que alerta que as más notícias podem ter maior amplitude e repercussão que notícias 

boas. Para o autor, no passado isso não acontecia por conta de uma grande defasagem no 

tempo até o conhecimento do público e reação do mercado. Atualmente, o ambiente da 

difusão mudou muito e as notícias chegam cada vez mais rápido a todos os públicos. “Além 

da amplitude de alcance, existe uma enorme diversidade de canais, mídias e interlocutores”.  

Para Rosa, é necessário agir com rapidez e comunicar os acontecimentos em tempo 

hábil, para que não haja ruídos e a informação se espalhe sem controle. Segundo ele, 

compreender o sistema digital e agir com prevenção são ações que devem ser contínuas “Essa 

é a resposta prática para romper os grilhões dos velhos condicionamentos, na questão da 

imagem e da reputação” (p.65) 

Forni concorda que o comando da situação deve ser sempre assumido pela empresa ou 

sua assessoria de imprensa, e a postura tomada deve ser sempre a verdadeira, sem que os fatos 

sejam minimizados.  

 
Nas situações graves de crise, principalmente em temas polêmicos e de grande 

repercussão, quem deve assumir o comando da dinâmica das informações é a empresa e 

não a mídia. Se a mídia toma a iniciativa, será muito difícil reverter o processo. Ao 

assumir o comando, adotar uma atitude realista e não tentar minimizar os fatos; 

comunicar as más notícias de uma só vez e mostrar com transparência as providências 

para resolver a crise. (FORNI, 2003, p. 380) 
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Para Marco Antônio Eid (2011) é preciso disseminar a cultura de que na era da 

internet e das mídias sociais não se consegue esconder a verdade. É preciso ainda se 

posicionar de uma maneira sincera e admitir o problema, informar quais serão as providências 

tomadas e dar a devida atenção às pessoas que estão envolvidas no acontecimento. Segundo 

Eid, a empresa ou entidade ao agir dessa maneira sai com a imagem valorizada e deixará de 

ser alvo de críticas na mídia.  

Um dos maiores desafios para a comunicação empresarial é saber como trabalhar com 

a reputação e a manutenção de uma boa imagem, pois, segundo Castro (2007) há alguns anos 

atrás o assunto não era tratado com tanta importância como atualmente. A reputação contribui 

para atrair clientes, investidores, motivar os empregados, elevar o posicionamento da 

organização no mercado, e contribuir para uma cobertura favorável na imprensa, agregando-

lhe vantagem e diferencial competitivo. Porém, é importante salientar que é um recurso frágil 

e que pode facilmente sofrer impactos.  

 

A organização pode vivenciar uma crise que afeta sua imagem de curto prazo, mas se 

tiver uma reputação forte, ela consegue administrar melhor a crise por contar com 

relacionamentos sustentados em ações e comportamentos que geram confiança, respeito e 

credibilidade. (CASTRO, 2007, p. 267) 

 

Entre os muitos canais que disseminam a reputação, a mídia representa um desses 

principais meios, e vem assumindo também o papel de vigiar a reputação das empresas, pois 

nos últimos anos aumentou a circulação de notícias relacionadas a negócios, empresas e temas 

relacionados à indústria mundial. Castro contextualiza: 

Por conta disto, a mídia se torna então um fórum de debates no qual se encontram as 

empresas e também seus stakeholders. As opiniões e histórias produzidas e veiculadas 

são, na verdade, tentativas deliberadas dos meios de comunicação de influenciar os 

stakeholders e estes, por sua vez, fazem uso dessas informações para avaliar as empresas 

(CASTRO, 2003, p. 83) 

 

 

Quando uma empresa passa por uma situação de crise, a mídia pode explorar o 

acontecimento e gerar impacto negativo, afetando a imagem da organização. Portanto, é 

fundamental estar preparado, treinado e possuir um manual para gerenciar da melhor maneira 

o acontecimento, diminuindo assim os riscos gerados à sua imagem perante o público. Para os 

especialistas no tema, as empresas que possuem um eficaz e preparado gerenciamento de crise 

tem melhor desenvolvimento nos negócios e se recupera mais rápido das consequências 
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negativas geradas por um evento negativo de grande repercussão. O lema é enfrentar uma 

crise com ações proativas e corretas, e se possível aproveitar a oportunidade para maximizar 

uma boa imagem da empresa.  

 

 

1.3 Planejamento e Gestão de Crise 

 

             Nem todo fato negativo se torna uma crise, porém, as organizações precisam estar 

preparadas para as mais variadas situações, e com o planejamento podem superar melhor os 

momentos de crise. Hora de crise é hora de agir, e não de planejar. Rosa afirma que 

planejamento e prevenção são essenciais e podem minimizar os impactos gerados por uma 

crise: 

Prevenção é estabelecer mecanismos práticos e cultivar um ambiente de troca de 

informações (no caso de empresas) ou forma de refletir (no caso de líderes) que busque 

prever quais as crises que podem atingir o seu calcanhar e quais delas você não está 

pronto para combater. Descobrindo isso, o passo seguinte é cercar essa fraqueza de 

proteção e, constantemente, avaliar se novos pontos fracos estão surgindo e se os antigos 

estão devidamente protegidos (ROSA, 2003, p. 427) 

 

O autor (ROSA, 2001, p 122 a 146) apresenta um guia de 12 ações para gerenciar uma 

crise: 

1. Radiografia da imagem: pesquisa minuciosa do material publicado pela imprensa 

sobre a organização. A ideia é buscar paradigmas, padrões que venham emergir dos 

registros da mídia, permitindo ao comitê de crise um entendimento sobre a visão externa; 

2. auditoria de imagem: saber qual a visão da organização sobre si mesma; 

3. desenvolver a missão da organização, de forma sintética; 

4. elaborar o código de conduta da organização; 

5. definir o conceito de crise para a empresa; 

6. definir o campo de ação do plano de administração e contingência da crise; 

7. definir os tipos de crise que podem enfrentar; 
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8. definir os integrantes do grupo de administração da crise; 

9. definir o porta-voz e treiná-lo; 

10. definir as mensagens-chave; 

11. definir os stakeholders (líderes comunitários, jornalistas, fornecedores, clientes, 

agências reguladoras, empresas do mesmo setor, integrantes, etc); 

12. definir as formas de comunicação para  atingir cada público e ser atingido por ele 

(releases, comunicados, cartas, entrevistas, pesquisas, etc) 

 

Dentro da comunicação organizacional, é necessário realizar diversos processos para 

gerir uma crise que possa afetar a empresa, e é esse gerenciamento que irá definir a presente e 

futura imagem e reputação da empresa. Prever o problema não faz com que necessariamente 

todos estejam prontos para enfrentá-lo, contudo, o despreparo é um fator agravante diante de 

uma situação já perigosa para a organização. Margarida Kunch (2003, p. 112) afirma que 

“administrar problemas, conflitos ou questões controversas pressupõe todo um processo de 

planejamento e de gerenciamento de programas de ações a serem levados a efeito”.  

Primeiro, devem ser mapeadas possíveis situações de vulnerabilidade na empresa, 

além de se formar um comitê de crise treinado, que possua um manual de emergência para 

direcioná-lo no gerenciamento do problema. Existem duas categorias de crise: as que 

podemos prever e as que não temos condições de prever. As áreas de possíveis riscos 

mapeados devem ser exemplos nos simulados e constar no manual de crise quais as 

providências imediatas que devem ser tomadas quando um caso desses venha a ocorrer. Esse 

processo deve ser bem calculado e organizado, pois sua finalidade é se antecipar à natureza 

complexa de cada crise, que seja real ou potencial.  

O comitê de crise deve ser formado por um grupo de diretores, gerentes, área de 

comunicação, que detenham grande conhecimento da organização e de suas vulnerabilidades, 

pois ele que definirá os rumos a serem tomados quando um evento negativo acontecer. O 

comitê deve ser guiado pelo manual de atuação, que deve ser prático e cumprir as funções de 

definir as ações e estratégias, gerenciar o ocorrido e disponibilizar todas as informações para 

os públicos envolvidos, além de deliberar o porta voz e dar assistência aos familiares, caso 

seja um acidente com morte.  
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Quando se fala em prevenir, existem duas providências adotadas hoje pelo mercado que 

ajudam bastante na hora do “pânico”: o comitê de crise e a escolha do porta-voz. 

Empresas modernas já institucionalizaram o Comitê de Crise, sempre preparado para 

eventual “ataques” à imagem da organização. Na crise, eleger um único porta-voz, que 

passe credibilidade, tenha treinamento para lidar com a imprensa e conheça 

profundamente a própria empresa e o problema. Esse porta-voz é um dos elementos-

chave no desenlace da crise. Uma entrevista mal organizada, declarações pouco 

convincentes ou equivocadas irão exacerbar o problema e não resolvê-lo. (FORNI, 2003, 

p. 378) 

 

O porta voz não precisa necessariamente ser o presidente ou um diretor da empresa. 

Ele deve ser definido de acordo com o fato, pois a pessoa que vai lidar diretamente com os 

jornalistas e com a sociedade, devendo, portanto, ter domínio sobre o assunto e o fato 

ocorrido e transmitir as informações para a imprensa com credibilidade e confiança. Em 

diversos casos de crise, o porta voz foi um diferencial para que se evitassem mais estragos e 

danos à imagem dos envolvidos. 

Segundo Rosa, é preciso que a empresa se antecipe à mídia e tente ser a fonte oficial 

dos órgãos de imprensa; facilitar o trabalho e distribuir um bom material com imagens, 

release, etc. Com isso a empresa irá demonstrar transparência e parceria, dando o máximo de 

credibilidade às informações, porém só devem ser divulgados números somente com o aval 

das autoridades dos órgãos competentes e também devem ser priorizadas a atenção aos outros 

públicos como clientes, funcionários, etc. 

O ideal é que as companhias tenham seu manual de crise para atuação no estado de 

emergência, onde estejam apresentados os aspectos estratégicos básicos e os procedimentos 

que devem ser seguidos quando uma situação de crise ocorrer. O texto deve ser prático e 

contemplar todo o processo de preparação e atendimento à emergência. Segundo diversos 

autores, o manual de crise deve conter os seguintes tópicos: 

• O contato de todos os membros do comitê de crises (nome completo, cargo na 

companhia, endereço eletrônico – da companhia e outro que possa acessar de uma conexão 

remota – números de telefones da empresa, da residência e dos celulares). 

• Banco de dados de contatos com todas as partes interessadas e/ou afetadas pela crise 

(bombeiros, polícia, políticos, sindicatos, fornecedores, clientes, seguradoras, meios de 

comunicação, associações civis, etc.); 

• Variáveis de risco e fluxos de atuação; 
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• Relatórios de acontecimentos; 

• Documentos modelo (cartas, comunicados de imprensa, etc.). 

 

A verdade sempre deve ser dita, e quanto mais rápido melhor. É preciso adotar uma 

atitude realista e se possível, esclarecer tudo em uma única coletiva. Segundo Dorothy Doth 

(1999), “a tática de dizer tudo de uma vez reduz a duração da cobertura, restando pouco ou 

nada a se dizer no dia seguinte. Isso reduz o risco dos leitores acharem que é uma situação 

perigosa, e favorece a maneira pela qual a empresa se posiciona”. (p. 256) 

Forni aponta a importância dos stakeholders no plano de contingência: 

 

O público interno deveria ser o primeiro, a saber, mas as agências de notícias, pela 

Internet, acabam na maioria das vezes “furando” os veículos internos. Empregados, 

controladores da empresa, acionistas e clientes, nessa ordem, precisam receber as 

primeiras informações, quando ocorrem crises mais graves. Quando um fato de 

repercussão nacional ou internacional – que pode gerar uma crise – vai ser dado a 

público, é preciso definir uma estratégia ampla de divulgação, principalmente quanto aos 

públicos que se pretende atingir.”(FORNI, 2003, p. 179) 

 

A imprensa e o público interno exigem uma atenção especial. A imprensa é formadora 

de opinião e difusora da informação, podendo construir e destruir reputações. Durante a crise, 

os jornalistas possuem um maior poder de publicar notícias negativas sobre pessoas ou 

empresas, o que acarreta em uma imagem negativa ao público. A mídia não pode ser 

considerada a única fonte de informação, porém, é a que possui uma maior abrangência de 

público. As empresas também precisam motivar os seus funcionários e deixá-los sempre 

atualizados sobre os fatos ocorridos, pois eles são multiplicadores de informação, e uma boa 

comunicação pode diminuir os rumores e as preocupações internas. 

 

1.4 Crises no Brasil 

 

São inúmeros os exemplos de casos de crise que ocorreram no mundo e no Brasil e 

tiveram grande repercussão na mídia. O caso Tylenol que aconteceu nos Estados Unidos, em 
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1982 é um clássico e serve até hoje como exemplo de boa administração de crise. No Brasil, 

entre os casos de maior repercussão estão a queda do avião da Tam, em 1996, e o 

afundamento da plataforma P-36 da Petrobrás, em 2001. Todos se configuram como 

exemplos de práticas de comunicação que devem ou não ser seguidas pelas organizações 

envolvidas em situações de risco. 

Em setembro de 1982, nos Estados Unidos, sete pessoas morreram envenenadas após 

ingerir o remédio Tylenol. A Johnson e Johnson, responsável pela fabricação do produto, era 

detentora de 35% do mercado de analgésico nos Estados Unidos e com as mortes ocasionadas 

pelo consumo do remédio que estava contaminado com cianeto, as vendas do produto caíram 

de 33 milhões de dólares para 4 milhões de dólares por mês. 22 milhões de frascos foram 

retirados do mercado. Diante do ocorrido, a Johnson e Johnson investiu na comunicação com 

seus diversos públicos e firmou acordo com as famílias das vítimas. 

A repercussão negativa poderia ter sido muito maior caso a Johnson e Johson não 

tivesse agido com rapidez e colocado seu público como prioridade. Atualmente a empresa é 

considerada a maior e mais diversificada no mercado de cuidados com a saúde no mundo e 

sua atuação no gerenciamento de crise do caso Tylenol serviu de modelo para muitas outras 

organizações criarem seus programas de gestão de crise. 

O episódio da TAM foi um exemplo da ausência de uma cultura prevencionista no 

setor de aviação, porém, segundo Rosa, isso não impediu a empresa de conduzir com 

competência a crise instalada (p. 69). A tragédia aconteceu em outubro de 1996 e foi o maior 

acidente aéreo do país que resultou na morte de 99 pessoas. Na gestão da crise, a empresa 

priorizou o atendimento às famílias das vítimas e a imprensa, sem esquecer os seus 

funcionários. Mesmo com a crise instalada a companhia aérea continuou a realizar voos, e o 

principal objetivo da companhia aérea foi não deixar que seus clientes deixassem de utilizar 

seus serviços.  

As demandas da imprensa foram atendidas diante das diversas coletivas realizadas 

durante o dia e nos dias subsequentes do acidente sempre que havia alguma nova informação 

a ser transmitida. A empresa não tinha um manual de gerenciamento de crise e utilizou o da 

American Airlines, intitulado de “crisis management plan”, e contou com o apoio de um 

consultor especializado no assunto.  
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A TAM perdeu uma quantidade consistente de clientes e o valor de suas ações na Bolsa 

de Valores de São Paulo despencou 22% após o acidente. Entre as ações tomadas pela 

empresa para reconquistar o público estão a abstinência na publicidade por conta da comoção 

diante do ocorrido, o deslocamento do presidente Fernando Henrique em aviões da TAM, 

passando assim a transmitir confiança e credibilidade à sociedade, e inúmeras ações de 

diferenciação das concorrentes na execução dos serviços prestados. Atualmente a companhia 

é líder no seu mercado de atuação.  

Outro exemplo brasileiro de crise é o afundamento da Plataforma P-36, da Petrobrás, 

que aconteceu em março de 2001, um fato econômico, com repercussões ambientais e mortes. 

Inicialmente ocorreram explosões na maior plataforma de petróleo do mundo, onde 175 

pessoas estavam no local no momento do acidente, e 11 morreram. A plataforma afundou no 

dia 20 de março em uma profundidade de 1200 metros com uma estimativa de 1500 toneladas 

de óleo. A Agência Nacional de Petróleo (ANP), afirmou que no local os procedimentos 

operacionais, de manutenção e de projeto não estavam sendo atendidos da maneira correta. 

Segundo a ANP, a principal causa da explosão foi um problema no fechamento de uma 

válvula da plataforma. 

Como consequência da repercussão na mídia, as ações da Petrobrás despencaram na 

Bolsa de Valores. O fato foi destaque e principal manchete durante dias nos jornais de todo 

país. Irani Varella, engenheiro e porta-voz da Petrobrás no episódio conta no livro de Rosa 

que “A sequência de explosões na P-36 desencadeou imediatamente as ações previstas no 

Plano de Contingência da empresa. Imediatamente fizeram a minha convocação e a dos 

técnicos da área de segurança” (p.333). 

Varella lista um breve resumo do Plano de Contingência da Petrobrás e conta que “no 

dia D de qualquer tipo de acidente o plano prevê a montagem de um sistema de comunicação 

até o deslocamento de pessoas e equipes específicas para o local” (p. 343) 

 

1) O primordial no enfrentamento de uma crise é estar preparado em termos de meios 

(próprios ou contratados). O primeiro ponto é oferecer as melhores condições para 

atender a uma situação de emergência. 

2) O segundo ponto é fazer com que esses meios estejam articulados e que haja uma 

coordenação que atue para disponibilizá-los a tempo e no máximo de seu potencial. 
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3) Um outro aspecto extremamente importante, e que vai permear todo o processo, é a 

comunicação. É importante ter e passar credibilidade na relação com todos os públicos 

– funcionários, opinião pública, sindicatos, lideranças políticas, investidores. É preciso 

fazer e mostrar o que está sendo feito.  

 

Rosa oferece algumas premissas que devem orientar as primeiras reações em grandes 

tragédias como as citadas anteriormente, em especial a da plataforma P-36, que foi um fato 

econômico que envolveu diversas vítimas: 

  

1) A operação não pode parar. A não ser que toda instalação industrial tenha sido afetada. 

Interrupção, nessa hora, é sinônimo de imobilismo. E imobilismo é sinônimo de perda 

de controle – o que só aumenta a percepção coletiva de gravidade do episódio. 

2) Toda a atenção aos familiares de eventuais vítimas deve ser imediatamente 

assegurada. Isso se faz com um serviço específico de informações para os familiares, 

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

parentes se desincumbam de procedimentos burocráticos de todos os sentidos. 

3) Iniciar o mais rapidamente possível a investigação sobre as causas da tragédia e 

apresentar-se às autoridades como parceiro interessado em auxiliar no que estiver ao 

alcance para elucidação do problema. 

4) Informar o nome das vítimas à opinião pública somente após ter sido feita a 

comunicação com as famílias. 

5) Adotar uma postura transparente e permanente com a imprensa. 

6) Desmonte sempre a versão fantasiosa. 

7) Coloque seu comitê de Gerenciamento de Crise para atuar. 

8) Só permita que funcionários com o domínio emocional continuem no atendimento ao 

público. 
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9) Em caso de nuances muito técnicas, invista seu tempo e instrumentos que tiver à mão 

para exibir o que pretende explicar. Quanto melhor a compreensão da imprensa, 

menores os mal-entendidos. 

10)  Demonstre com falas e principalmente atitudes a contrição causada pelo 

acontecimento. Mesmo que a culpa da tragédia não tenha sido da organização, entenda 

que ela pode ser tratada como culpada no auge do episódio. 

11)  Mantenha seu público interno mais informado do que nunca. Ele é um público 

decisivo e também uma “mídia” poderosa. 

12) Retire do ar toda e qualquer publicidade que esteja prevista para os dias seguintes à 

tragédia. 

13)  No caso de organizações que lidam com o risco de contaminação ou danos ao meio 

ambiente, manter laços com a comunidade, organizações não governamentais e 

instituições de credibilidade é providência a ser tomada antes de toda e qualquer 

tragédia, como parte corriqueira do cotidiano da empresa.  

14)  Sempre que internamente tenha sido esgotada a questão, assuma seus erros.  

 

Estar preparado não significa estar imune ao risco. É preciso saber administrá-la 

minimizando suas consequências. Os bons resultados dependem da capacidade das escolhas 

corretas para cada circunstância. A crise pode se tornar mais grave se a organização não for 

reconhecida pela sociedade por seu trabalho sério e responsável, e se não manter um bom 

relacionamento com a mídia. Segundo Forni (2003, p. 387) “fundamentar-se na verdade e 

transparência ajudam a amenizar desgastes na imagem”.  

No próximo capítulo será abordado o desenvolvimento do serviço de 

telecomunicações no Brasil, para posteriormente ser analisada através de reportagens a gestão 

da crise do incêndio da operadora Oi. A partir de outros casos é possível saber agir da melhor 

maneira quando uma crise empresarial acontecer. 
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2. SOBRE A OI: ORIGEM E CONTEXTO ATUAL 

 

2.1 Histórico e mercado da telefonia móvel no Brasil 

 

        Graham Bell criou o telefone em março de 1876, e a partir daí os avanços tecnológicos 

correram pelo mundo. As telecomunicações chegaram ao Brasil pouco tempo após a invenção 

do telefone fixo. O primeiro aparelho foi instalado em 1877 no Rio de Janeiro. Já a tecnologia 

da telefonia móvel – celular - surgiu um pouco mais tarde, no ano de 1978, no Japão. O 

celular chegou ao Brasil em meados de 1988, mas somente a partir de 1990 que o mercado 

começou a crescer vigorosamente. Em agosto de 2003, o número de telefones celulares em 

operação ultrapassou o de telefones fixos no país, onde a telefonia móvel tem mais usuários 

que a fixa, porém, ainda possui menor penetração no uso do celular se comparado a países 

como Argentina e Chile. 

Em 1998 o setor de telefonia móvel passou por profundas reestruturações, ocorrendo a 

pré-privatização dos serviços de telecomunicação no país. As mudanças modificaram o 

contexto institucional vigente, provocando o gradativo aumento da concorrência, investimento 

em novas tecnologias e maiores opções aos clientes.  

A reestruturação compreendeu, entre outros fatores, o fim do monopólio estatal, a 

privatização das empresas de telefonia e aprovação da Lei Geral de Telecomunicações, 

que estabelecia as condições legais de operação do setor e a criação de uma agência 

reguladora, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) (QUINTELA e COSTA, 

2009, p. 124) 

 

Em 2003, durante a pós-privatização, o foco das empresas foi o de universalizar a 

qualidade dos serviços e expandir suas ofertas de telefones fixos e móveis através do 

lançamento da banda larga e da tecnologia GSM. Em 2008 o mercado brasileiro consolidou-

se com o lançamento do 3G e a expansão da TV por assinatura. Em 2010 a concorrência entre 

as empresas se fortaleceu e o múltiplo chip tornou-se tendência de mercado, além de players 

convergentes o crescimento da TV por assinatura, banda larga e a consolidação dos serviços 

3G.  

O mercado brasileiro de telecomunicações é mundialmente relevante e o maior da 

América latina. A competitividade do mercado é alta e exige tecnologia avançada. Segundo a 
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União Internacional de Telecomunicações, o Brasil tem o quarto serviço de telefonia celular 

mais caro do mundo (atrás de Japão, França e Austrália), porém, o preço não condiz com o 

serviço prestado pelas operadoras nacionais.  

 No país, sete empresas são prestadores de telefonia móvel: Claro, Oi, Tim e Vivo, 

Brasil Telecom GSM, CTBC e Sercomtel, sendo as quatro primeiras responsáveis por mais de 

95% do mercado de telefonia móvel. Desde sua implantação as empresas do setor investiram 

R$ 235,3 bilhões na construção e ampliação da infraestrutura de telecomunicações do país. A 

arrecadação de impostos subiu de R$ 8 bilhões, em 1998, para R$ 41,6 bilhões em 2010. 

A substituição do uso do fixo pelo móvel já é uma realidade no Brasil. De acordo com 

pesquisa realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2011, mais de 

224 milhões de brasileiros já têm o seu próprio celular. O número de novos usuários entre os 

meses de janeiro a agosto é o maior dos últimos onze anos. Em oito meses, o Serviço Móvel 

Pessoal (SMP) registrou mais de 21 milhões de novas habilitações (crescimento de 10,39% no 

ano) e teledensidade de 114,88 acessos por 100 habitantes (crescimento de 9,74% no ano). Do 

total de acessos em operação no país, 183,1 milhões são pré-pagos (81,75%) e 40,9 milhões 

pós-pagos (18,25%). 

A Vivo é a empresa líder no ranking nacional, com 29,54% do market share, mais 

especificamente 66.177.439 milhões de assinantes. Criada em 2002 a partir da união de 

diversas empresas, a operadora tem a capacidade de transmissão de dados através das 

tecnologias Time Division Multiplle Acess (TDMA), no qual ocorre o revezamento no tempo 

da transmissão e recepção sob a frequência compartilhada, e Code Division Multiple Acess 

(CDMA), que permite o atendimento de um número maior de usuários na mesma faixa de 

frequência, atribuindo códigos a cada ligação telefônica.  

Em segundo lugar no mercado atual, segundo relatório divulgado pela Anatel em julho 

de 2011, a TIM recuperou a posição e ampliou a sua vantagem em relação à operadora Claro, 

com 25,99% ou 58.215.410 milhões de clientes. A empresa surgiu em 1990 como uma 

unidade da Telecom Itália e foi a primeira operadora a cobrir todo o território nacional. 

De acordo com os dados divulgados pela Anatel, a Claro tem 25,36% ou 56.806.489 

milhões de assinantes. Controlada pelo grupo América Movil, o maior do setor de telefonia 

celular da América Latina, com mais de 70 milhões de clientes, a Claro iniciou sua operação 
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no ano de 2003 e opera com tecnologia TDMA com cobertura 100% digital em todo o país, 

construindo sua rede com tecnologia GSM. 

A Oi aparece na quarta posição com 18,78% ou 42.081.531 milhões de assinantes. A 

operadora surgiu em 2002 através da fusão de diversas empresas do grupo Telemar, porém 

somente em 2007 alterou seu nome para Oi e adotou uma “estratégia genérica de 

diferenciação, em face dos níveis de convergência identificados” (Quintela, costa, 140). Em 

Salvador, cerca de 1,5 milhão de habitantes são clientes dos serviços de telefonia móvel 

prestados pelas quatro operadoras, porém a Vivo e Tim são as líderes também no mercado 

baiano. 

 

2.2 Origem da empresa Oi 

 

A Oi é a empresa líder em soluções integradas de telecomunicação no país. É a quarta 

maior operadora de celular do Brasil e tem a segunda maior área de cobertura do mundo, 

possuindo um total de 138.000 Km de cabos de fibra ótica espalhado por todo o país. Foi a 

primeira operadora a oferecer os serviços de telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por 

assinatura. Sua marca ocupa a 22ª posição no ranking das mais valiosas do mundo e totaliza 

uma receita de 66 milhões ao ano. O atual presidente da empresa, Francisco Valin, iniciou sua 

gestão no mês de setembro de 2011. Inicialmente os serviços eram disponibilizados somente 

para os estados do nordeste, norte e sudeste, mas desde 2008, a Oi atende a todos os estados 

brasileiros. 

 

A Telemar (atual Oi fixo) iniciou suas operações em maio de 2002 prestando serviço 

de telefonia fixa. Ela é a maior companhia de telecomunicações do Brasil em faturamento e 

número de telefones fixos em serviço. Em 2002 as 16 empresas que compunham a Telemar 

deram origem a uma única empresa (a TELEMIG, a TELERJ, a TELEST, a TELERGIPE, a 

TELASA, a TELPE, a TELPA, a TELERN, a TELECEARÁ, a TELEPISA, a TELMA, a 

TELEPARÁ, a TELAMAZON, a TELEAMAPÁ, a TELAIMA e a TELEBAHIA). Em 2007 

a Oi tornou-se a marca única da companhia, tornando-se uma mesma operadora e ofertando a 

telefonia fixa e móvel além dos demais serviços de comunicação de dados disponibilizados 

pela Telemar, caracterizando um processo de integração total.  
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A Oi foi a primeira operadora GSM (Global System for Mobile Communications) a 

operar no Brasil como prestadora de serviços de telefonia móvel, fixa, comunicação de dados 

(compras pelo celular e cartões de crédito), internet e televisão por assinatura. Quando iniciou 

suas operações, lançou a promoção "Oi 31 Anos", já que seu código para ligações 

interurbanas é 31. A promoção permitia ao usuário realizar ligações gratuitas nos finais de 

semana por um período de 31 anos. 

 

Em 2008 a Oi anunciou a aquisição do controle da Brasil Telecom por R$ 5,863 

bilhões, porém o processo de fusão ainda está sendo concluído e a previsão que ainda em 

2011 as duas empresas passem a operar em conjunto. Em 2009 foi firmada a parceria entre a 

Oi e a Portugal Telecom, na busca do fortalecimento e aceleração dos planos de expansão, 

oportunidades de aplicação e tecnologia cross-selling, gerando assim a criação do maior grupo 

empresarial de língua portuguesa, com capacidade de expansão internacional e possibilidade 

de captura de sinergias em variadas frentes de atuação. 

 

Em agosto de 2011, as empresas - Tele Norte Leste, Telemar e Brasil Telecom - 

aprovaram termos de trocas de papéis que têm como meta concentrar as participações das 

empresas Oi na unidade Brasil Telecom, que será a única companhia listada em bolsa e terá 

seu nome alterado para "Oi S/A". A reestruturação envolve a unificação das bases acionárias 

do grupo, atualmente divididas em três companhias abertas e sete diferentes classes e espécies 

de ações negociadas, em uma única empresa com dois diferentes tipos de ações. O objetivo da 

junção é gerar visibilidade e reduzir custos. A futura Oi S/A será controlada "exclusivamente 

pela Telemar Participações (TmarPart)" 

 

Segundo seu site oficial (www.oi.com.br) a Oi possui mais de 62 milhões de clientes, 

e em março de 2011, 41,5 milhões de clientes estavam em telefonia móvel, 19,7 milhões em 

telefonia fixa, 4,5 milhões em banda larga fixa e 311 mil em TV por assinatura. A empresa 

utiliza os termos "Oi Fixo", "Oi Móvel" e "Oi Velox", visando consolidar a ideia da 

convergência dos seus serviços. Entre os serviços oferecidos para o varejo, estão:  

 

1) Planos de Minutos no Oi Fixo. 

2) Serviços digitais no Oi Fixo, como: identificador de chamadas, chamadas em espera, 

conferência, caixa postal e outros. 

http://www.oi.com.br/
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3) Plano Economia no Oi Fixo. 

4) Opções de planos e de cartão pré-pago em Longa Distância, utilizando o CSP 31. 

5) Oi Móvel: diversas opções de planos segmentados pós e pré-pagos. 

6) Oi Flex: Oi Móvel funcionando como um fixo quando se está na residência. 

7) Oi Mix: Oi Conta Total, Oi Cartão Total e Oi Controle juntos. 

8) Oi Internet: serviço de provedor de acesso discado ou de banda larga. 

9) Oi Velox: conexão à internet com alta velocidade. 

10) Oi Wi-Fi: conexão à internet livre de fios, seja em casa ou em vários pontos da cidade. 

11) Oi TV: A TV da Oi disponível em BH, Poços de Caldas e Barbacena. 

 

Os serviços integrados da Oi também são utilizados por grandes empresas no país. 

Entre eles: 

 

1) Serviços de voz básica: solução de comunicação de voz para empresas com perfil de uso 

sofisticado - linhas não residencial e tronco. 

2) Soluções de voz avançada: Intervox, Digitronco, Voicenet, dentre outros. 

3) Soluções convergentes como Voicenet+, Digitronco+ e Oi Empresa+. 

4) Serviços não geográficos: produtos 0800 e 0300. 

5) Serviços de mobilidade. 

6) Soluções ligadas à internet: Oi Velox Empresarial, Dial IP, IP Connect, Digitronco I. 

7) Serviços de transmissão de dados, acesso remoto, transações eletrônicas e serviços de valor 

agregado. 

8) Serviços de outsourcing. 

9) Soluções completas de Comunicação de Dados e Voz para as várias esferas de governo. 

10) Serviços de EILD, transporte e terminação internacional para demais operadoras. 

11) Oi Conta Total Profissional. 
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2.3 Relação com Clientes 

 

 

A Oi é uma das operadoras com o maior número de reclamações na Anatel. Em 

relatório divulgado no site da agência (www.anatel.gov.br), a empresa está em segundo lugar 

no ranking das reclamações dos usuários de telefonia móvel no país. O Procon (Proteção ao 

Consumidor) também é um órgão que recebe reclamações dos usuários de diversos setores e a 

Oi está entre as empresas que os usuários mais fazem reclamações. 

 

Segundo os gráficos abaixo, em relação a reclamações na Anatel, a operadora fica 

somente atrás da Brasil Telecom GSM, empresa de telefonia comprada pelo Oi em 2008, mas 

que ainda não passou a ser administrada pela companhia. Nas reclamações relacionadas aos 

serviços de Telefonia fixa, a Oi também ocupa a segunda posição, ficando atrás da prestadora 

de serviço Tim. A Oi domina o mercado móvel, porém segundo dados divulgados, a Tim é 

líder em reclamações no setor.  

 

A Brasil Telecom GSM é a quinta maior operadora de telefonia do Brasil e opera 

desde 2004 combinando telefonia celular, fixa e transmissão de dados. Atua nas regiões Sul e 

Centro-Oeste e nos estados do Acre, Rondônia e Tocantins. A formalização e aprovação da 

integração da companhia com a Oi deve ser concluída ainda em 2011. A nova empresa 

planeja chegar a 110 milhões de clientes e almeja conquistar uma quantidade de 30 milhões 

de clientes no exterior. Após a total fusão das companhias, estão previstos investimentos no 

valor de R$ 30 bilhões até o ano de 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anatel.gov.br/
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Gráficos Reclamações Serviço de Telefonia Móvel 

 

 

Gráfico 1 – Número de reclamações referente ao mês de Julho de 2011 

 

Fonte: Anatel 

 

Gráfico 2 - Número de reclamações referente ao mês de Agosto de 2011 
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Gráficos Reclamações Serviços de Telefonia Fixa 

 

Gráfico 1 – Número de reclamações referente ao mês de Agosto de 2011 

 

 

Fonte: Anatel 

 

 

Canais de comunicação 

 

Entre os canais de comunicação que a Oi disponibiliza para seus clientes estão o site 

oficial, que contem um local para reclamações, dúvidas frequentes e entendimento sobre a 

conta, e através do telefone, o número *144 para dúvidas e reclamações. Além dos clientes a 

Oi também oferece no seu site um canal de comunicação com a imprensa. Em um link são 

alocados os conteúdos de releases para os jornalistas. 

  

A Oi possui perfis oficiais de seus produtos nas redes sociais Orkut, Twitter e 

Facebook, que, em sua maioria, são administrados pela própria empresa. Existe grande 

interação entre usuários e as marcas nessas redes sociais. Porém, o conteúdo em sua maioria é 

de críticas e reclamações dos serviços e valores abusivos cobrados pela operadora. A 

operadora não se manifesta com respostas, somente divulga seus serviços. 
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No próximo capítulo veremos quais são os canais de comunicação que a operadora 

disponibiliza para seus clientes em situação de crise. Rosa (2008) afirma que é indispensável 

priorizar o atendimento aos usuários, vítimas e familiares, caso seja um acidente com mortes. 

Se for necessário, deve ser montada uma Central de Atendimento exclusiva para os clientes 

ou familiares. O autor chama de “central de crise” que deve estar disponível para tirar todas as 

dúvidas dos envolvidos no caso. 

O episódio do incêndio na operadora Oi será apresentado conforme abordagem nos 

sites regionais A Tarde e Correio*, e será realizada uma análise de como a crise instaurada na 

operadora de telefonia foi administrada pela companhia. Quais as primeiras ações de 

comunicação, quem foi o porta voz, quais os pontos positivos e negativos do gerenciamento 

da crise que aconteceu em dezembro de 2010 e afetou usuários da Bahia e mais cinco estados 

do Nordeste. O fato teve grande repercussão nacional e por conta da sua dimensão, culminou 

em crise, que, segundo autores já citados, é “qualquer situação que escape ao controle da 

empresa e ganhe visibilidade pública” (CHINEM, 2003, p. 86) 
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3. ANÁLISE DO INCÊNDIO DA OI 

 

3.1 Análise do episódio e desdobramentos imediatos 

 

O incêndio no prédio da maior central telefônica da operadora líder em telefonia na 

região nordeste do Brasil tomou grandes proporções em toda a mídia, principalmente na 

imprensa local. Crise está diretamente ligada à gestão, e no caso apresentado, será analisada a 

maneira pela qual a área de comunicação atuou no sentido de preservar a imagem da empresa 

de telefonia Oi. Segundo dados fornecidos, os usuários não estão satisfeitos com os produtos e 

serviços disponibilizados pela empresa. Porém, além disso, diversos fatores estão envolvidos 

no processo de construção da imagem de uma empresa, que ao passar por um período de crise 

se torna mais vulnerável a críticas e exposição diante da mídia. Todas as crises geram vítimas, 

e dependendo da maneira pela qual a organização trata do assunto, o problema pode ou não 

repercutir de maneira mais intensa. 

A imagem criada pelo público tem bastante interferência no processo de crise, e nem 

sempre está ligada à realidade da empresa, dependendo da maneira pela qual é conduzida.  

Para Duarte (2003): 

Imagem é como um jogo de sentimentos, desejos e pulsões: enfim, a psique do público 

consumidor. Nesse sentido, a identidade de uma empresa não está em si mesma, mas na 

visão que o consumidor e a opinião pública têm dela, e isso depende não tanto das 

atitudes concretas, da excelência de produtos ou serviços, mas sobretudo da aura erigida 

pelo marketing. (DUARTE, 2003, p. 191) 

 

Existe uma interferência favorável no processo de crise se a imagem e reputação forem 

boas. Os clientes precisam ter confiança nos produtos oferecidos pelas prestadoras de 

serviços, e diante de um episódio que afeta os consumidores e torna-se público, tomando 

grandes proporções, a área de comunicação precisa atuar de forma significativa, garantindo 

esclarecimentos e justificativas plausíveis para o acontecimento. 

Na manhã do dia 21 de dezembro de 2010 um incêndio atingiu a central telefônica da 

operadora Oi, localizada no bairro do Itaigara, em Salvador.  Pouco tempo depois uma equipe 

de bombeiros foi enviada para combater o incêndio, e os equipamentos que não foram 



37 
 

atingidos foram desligados por questões de segurança. O incidente comprometeu o serviço de 

comunicação - telefonia móvel e fixa e também internet - oferecido pela empresa em seis 

estados: Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Na Bahia, mais de ... foram 

atingidos. Somente 20 horas após o início do ocorrido, o corpo de bombeiros conseguiu 

controlar a situação e apagar o incêndio. 

O incidente não deixou feridos, mas três bombeiros precisaram ser encaminhados a 

um hospital por conta da quantidade de fumaça tóxica inalada. No dia do episódio, telefones 

de serviços essenciais, como o 190 da Polícia Militar e o 199 da Defesa Civil, ficaram fora do 

ar, mas voltaram a funcionar um dia depois. Os serviços de cartão de crédito e das agências 

dos bancos do Brasil, Bradesco e Caixa econômica foram interrompidos por conta dos 

problemas nas redes de transmissão de dados. Esta interrupção teve grande repercussão no 

período de compras do Natal. As casas lotéricas, a central da Coelba - Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia - e o sistema digital da rede estadual de educação também 

foram prejudicados. 

Por conta da dimensão do acontecimento, o fato foi noticiado durante dias nos 

principais sites e jornais de Salvador e também tomou proporção em todo país nos principais 

sites O Globo, Folha, Globo.com, entre outros. Na noite do dia 21 de dezembro a Oi divulgou 

a primeira nota oficial informando que as causas do acontecimento seriam investigadas e que 

ainda não havia previsão para o retorno dos serviços. Nos dias posteriores ao incêndio a 

operadora divulgou outras notas de esclarecimento e os serviços só foram totalmente 

normalizados no dia 20 de janeiro de 2011.  

A partir desta data a Oi montou uma central exclusiva de atendimento aos usuários 

através do número 0800 031 64 64, e ofereceu chips e aparelhos gratuitos para os usuários que 

foram afetados com o incêndio. O mesmo ocorreu na banda larga: os clientes puderam retirar 

mini modem 3G até a normalização do sistema. A Anatel acompanhou todas as ações da 

operadora e apurou o fato paralelamente. O Ministério Público da Bahia instaurou inquérito 

civil para investigar o incêndio.  

Um vídeo com o pronunciamento do presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, foi 

divulgado para informar ao público a dimensão do acontecimento e mostrar que a empresa de 

telecomunicações estava fazendo o possível para que a normalização dos serviços acontecesse 

o mais breve possível. Segundo a Oi, os clientes que foram afetados tiveram ajuste no valor 

cobrado na conta relativo ao período de interrupção. A telefonia móvel e transmissão de dados 
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demoraram em torno de 24 horas para serem normalizadas. A telefonia fixa da região afetada 

foi transferida para outras centrais, porém somente no final do mês de janeiro que todos os 

serviços foram totalmente normalizados.  

 

3.2 Ações da Oi e visão da comunicação institucional 

 

Os fatos negativos que atingem uma grande quantidade de pessoas geram grande 

repercussão. A mídia não poupa as pequenas nem as grandes empresas em uma situação de 

risco ou em um momento de crise. Cabe à instituição gerenciar o acesso às informações, pois 

quando elas ficam sob o controle da mídia, é difícil reverter a situação: “enquanto uma 

empresa está ocupada com sua imagem, a mídia está preocupada com o que está sob essa 

imagem”. (SUSSKIND; FIELD, 1997, p. 226). 

Por meio de uma análise documental produzida pela imprensa local na ocasião do 

episodio de incêndio da Operadora Oi, em correlação com aspectos preconizados pela teoria 

do gerenciamento de crise, será desenvolvida uma reflexão crítica sobre o papel e a ações 

realizadas pela equipe de comunicação da empresa de telecomunicações para gerenciar a crise 

do incêndio ocorrido no dia 21 de dezembro, na central de transmissão de dados do nordeste. 

A análise será realizada através das informações publicadas nos sites do jornal A Tarde, 

Correio*, O Globo e Globo.com, nas reportagens publicadas no período de 21 de dezembro de 

2010 até o início do mês de janeiro de 2011, além das matérias publicadas na edição impressa 

do jornal Correio* no mesmo período. A escolha do impresso foi feita por conta da maior 

dimensão da cobertura do ocorrido. 

Definida análise do tema das matérias, serão avaliadas as fontes para distinguir quais 

foram as primeiras ações da área de comunicação da Oi para gerenciar a crise e minimizar sua 

repercussão. A abordagem das matérias será verificada de acordo com as categorias 

apresentadas pelos jornalistas ao retratarem a imagem: “Positivo (boas perspectivas sobre a 

crise); negativo (dados pessimistas, realçando problemas/dificuldades) ou neutro (não há 

presença do positivo e negativo, ou há e ambos se equilibram).”. (NEVES, 2007, p.125) 

Considerar as fontes das matérias publicadas permite a verificação do posicionamento 

adotado pela assessoria de imprensa da Oi. 
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O fato ocorreu por volta das 10h da manhã do dia 21 de dezembro. O incêndio foi 

noticiado em toda a imprensa local e tomou uma proporção grande o suficiente pra culminar 

em uma crise empresarial. Seis estados foram afetados com a interrupção dos serviços da Oi e 

de outros tipos de transmissões dependentes da central de telefonia, como bancos, casas 

lotéricas, sistemas digitais, etc.  

A primeira reportagem foi divulgada no site do jornal A Tarde às 11h40 do dia 21 de 

dezembro, com o título “Incêndio suspende serviços da Oi na Bahia e mais cinco estados” 

(anexo 1) sendo atualizada após a divulgação da primeira nota oficial da Oi, no início da noite 

do dia do episódio. A notícia foi atualizada na madrugada do dia 22, e os bombeiros ainda 

estavam tentando controlar o fogo no local, que também foi um dos focos da matéria, que teve 

como uma das fontes o coronel Nelson Vasconcelos, subcomandante do Grupamento de 

Bombeiros Militares da Bahia. Uma fonte não identificada afirmou que o prédio não tinha um 

exaustor, item de segurança necessário para conter incêndios em grande proporção. Foram 

ainda abordados os problemas causados pela suspensão dos serviços e a insatisfação dos 

afetados é demonstrada com depoimentos de um usuário e do gerente de um dos principais 

hotéis de Salvador, que foi prejudicado em relação às reservas para o final do ano.  

Após a primeira nota oficial divulgada pela oi (anexo 2), por volta das 18h do dia 21 

de dezembro, a empresa também foi citada como fonte: “a empresa ainda não sabe estimar 

quantos clientes foram atingidos. A previsão do restabelecimento dos serviços será feita assim 

que os técnicos da empresa tiverem acesso ao local atingido pelo incêndio”. A matéria 

também esteve presente na edição impressa do jornal A Tarde, no dia 22 de dezembro. 

A demora em sair uma nota oficial pode ter resultado em uma maior disseminação da 

crise sem ser publicada a versão da Oi, que só se pronunciou na noite do dia 21, e não levou 

em consideração a importância da velocidade de transmissão de informações através dos 

diversos meios de comunicação. Para Frank Corrado (1994), é preciso responder o mais 

rápido possível aos stakeholders: 

Conte tudo e depressa. As informações transmitidas prontamente acabam com os boatos e 

acalmam os nervos. Um fluxo contínuo de informações indica que alguém está cuidando 

do problema. Quando não são dadas informações rapidamente, cria-se um vazio que 

alguma outra fonte preenche e as empresas não demoram a descobrir que perderam o 

controle do caso. É melhor que uma única pessoa descreva o acontecimento. Se muitas 

pessoas estão dando informações diferentes, mídia tende a entender mal a história. 

(CORRADO, 1994, p.182) 
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Rosa garante que é preciso se render o tempo da mídia e deve-se considerar a ânsia por 

informação inevitável. “O vazio de informação é um grande inimigo, talvez o pior. Ele é 

combatido com informação cadenciada, criando-se uma rotina, mesmo que tudo à volta não 

tenha uma aparência rotineira” (p. 512). O autor afirma que mesmo que não haja novos 

desdobramentos, devem ser enviados notas e boletins oficiais com informações essenciais, 

mesmo que sejam repetidas. 

A primeira reportagem divulgada no site do Correio* foi intitulada “Incêndio no 

Itaigara atinge central da Oi e interrompe serviços” (anexo 3) apenas informou sobre o 

incêndio tendo como fontes testemunham que estavam próximas ao local e mostrou que 

muitos usuários estavam reclamando da indisponibilidade dos serviços em diversos locais de 

Salvador através da rede social Twitter - Que permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e 

por softwares específicos de gerenciamento.  

Forni explica que: 

No passado, quando um fato negativo afetava alguém, existia uma grande defasagem de 

tempo até que o público tomasse conhecimento e o mercado reagisse. Isso acabou. O 

ambiente de difusão de notícias está mudando rapidamente. Além da amplitude de 

alcance, existe uma enorme diversidade de canais, mídias e interlocutores (FORNI, 2003, 

p. 367) 

 

O site do Correio* optou por não atualizar a reportagem, mas criou outra nota, na 

mesma data, após a divulgação da primeira nota oficial da empresa. Com o título “Em nota, 

Oi informa que ainda não tem prazo para restabelecimento dos serviços” (anexo 4),  matéria 

teve como fontes a Oi que informou em sua nota oficial que ainda não sabia a extensão do 

dano e o número exato dos afetados, mas que não iria medir esforços para providenciar a 

normalização dos serviços o mais breve possível, além de ter como fonte a Polícia Militar, 

que falou sobre o que estava sendo feito para conter o fogo, que só foi totalmente contido 20h 

após seu início. 

A edição impressa do Correio* do dia 22 de dezembro teve como capa (anexo 5) a 

matéria intitulada “Incêndio provoca apagão nas comunicações” (anexo 6). A matéria trouxe 

como fontes o coronel do Corpo de Bombeiros, um funcionário da empresa, usuários 

prejudicados, a nota divulgada pela Oi e o presidente do Sindicato dos Lojistas de Salvador, 

que estimou a perda de R$ 10 milhões por conta do prejuízo nas vendas do comércio. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_mensagens_curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
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reportagem teve como destaque a foto da central pegando fogo e a ilustração da venda com 

cartão de crédito. 

Nesta mesma data, uma nova nota oficial (anexo 7) foi disponibilizada para a 

imprensa, na qual a Oi informou que ainda não tinha previsão para a normalização dos 

serviços e que os clientes de Salvador afetados teriam aparelhos e mini modens 

disponibilizados para retirada em um prédio no mesmo bairro do incidente. A nova nota 

serviu como fonte para as matérias publicadas no dia após o incêndio.  

No A Tarde, destaque para a distribuição dos modens, com a manchete “Oi distribui 

telefones e modens para clientes” (anexo 8). O Correio* continuou focando no incêndio e suas 

consequências para os usuários na matéria intitulada “Incêndio em prédio da Oi já dura mais 

de 20h” (anexo 9), que falou sobre o prejuízo no comércio com a proximidade do Natal tendo 

como fonte o presidente do sindicato dos lojistas de Salvador. 

Na mesma data, o A Tarde publicou uma reportagem destacando o prejuízo causado 

aos usuários. “Procon-Ba solicita que Oi preste esclarecimentos a consumidor” (anexo 10), 

teve como fonte Cristiana Santos, Superintendente do órgão baiano, que assegurou que a 

operadora deveria vir a público prestar esclarecimento aos clientes, que também terão o 

direito de não pagar pelos dias de interrupção dos serviços. A resposta da Oi foi divulgada 

pautada na nota publicada na manhã do mesmo dia, e que já havia sido divulgada pelo site na 

reportagem de entrega dos modens aos clientes.  

A repercussão em sites nacionais como O Globo e Globo.com começou a ter 

desdobramento na noite do dia do incêndio e se estendeu somente nos dias 21 e 22 de 

dezembro. O site O Globo divulgou a reportagem “Incêndio atinge prédio da operadora Oi em 

Salvador e deixa usuários sem serviços” (anexo 11) com informações sobre o incêndio e 

suspensão dos serviços no nordeste. No dia 22 o destaque foi a matéria “Incêndio no prédio da 

Oi em Salvador causou problemas em serviço de telefonia de 6 estados” (anexo 12), que teve 

como fonte a nota oficial divulgada pela operadora na noite do ocorrido. 

“Incêndio atinge central telefônica da Oi na Bahia e afeta Nordeste” (anexo 13) foi 

publicada poucas horas depois do primeiro destaque do dia, e teve como fonte os 

esclarecimentos prestados pela operadora através da nota oficial divulgada pela empresa, que 

informou "No momento, todos os equipamentos estão desligados por medida de segurança. 
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Os procedimentos de reparo e recuperação dos equipamentos serão iniciados tão logo os 

bombeiros e a perícia técnica liberem a estação".  

No final da tarde do dia 22, O Globo divulgou: “Curto-circuito pode ser causa de 

incêndio em central da Oi na Bahia” (anexo 14), que cogitou a possibilidade de um curto-

circuito ter sido a causa do incêndio e a estimativa de prejuízo no valor de R$ 400 milhões 

somente com equipamentos. Como fonte, foram citados o Corpo de Bombeiros e informações 

da nota divulgada na mesma data. 

No site Globo.com a notícia “Incêndio atinge prédio da Oi na Bahia e afeta telefonia 

em seis estados” (anexo 15) foi destaque. A reportagem falou sobre os problemas ocasionados 

em todos os estados, no comércio e divulgou a nota completa da operadora de telefonia. Nos 

dias posteriores, nada a respeito foi divulgado nos sites nacionais. 

O que se observa é que até a partir do momento que a empresa se posiciona e responde 

aos questionamentos dos usuários e da imprensa, as notícias passam a ter as duas versões: a 

dos afetados e a da empresa, que deve sempre demonstrar que o caso está sendo feito o 

possível para que o problema seja resolvido da maneira mais rápida. Farias (2009) afirma que 

 
Diversas situações levam aos conflitos e uma série de atitudes pode ser tomada pelas 

organizações em decorrência das crises: silêncio, negação, contra-ataque, confissão, 

transferência de responsabilidade, discrição. Quando se opta pelo silêncio o risco de que 

se fale a respeito de uma organização é muito grande e que essa postura leve ao 

entendimento de que se assuma a culpa. A negação pode gerar desconfiança, quando é 

feita de modo imediato, antes que responsabilidades possam ser aferidas. O contra-ataque 

pode levar à criação de novos oponentes, bem como a transferência de responsabilidade, a 

menos que se tenham provas. A confissão (quando é fato) pode ser bem recebida, ser 

vista como demonstração de boa vontade, mas também requer minucioso planejamento 

para o pós-crise. A discrição, por seu tempo, quando se opta por ser reativo em relação à 

comunicação e proativo quanto às atitudes de contenção e atendimento, pode oferecer 

possibilidades de melhor gestão de crise (FARIAS, 2009, p. 97) 

 

Forni assegura que 

Uma crise não necessariamente gera o fim de uma empresa. Uma crise muitas vezes é 

inevitável e gerenciá-la é a melhor maneira de lidar com ela e isso se dá através de um 

bom relacionamento com a mídia agindo de forma transparente, segura ética administrar a 

versão da mídia é uma forma para preserva a imagem da empresa (FORNI, 2002, p.387) 
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Entre as ações de comunicação de crise, a Oi escolheu como seu porta voz o 

presidente Luiz Eduardo Falco, que gravou um vídeo oficial explicando a dimensão do 

problema e informando que a companhia estava tomando todas as providências necessárias 

para que os serviços fossem normalizados. Os manuais de gerenciamento de crise afirmam 

que o porta voz deve ser escolhido de acordo com o tipo de crise, domínio do assunto, púbico 

atingido e proporção do problema. Além da aptidão para se expressar e comunicar, o porta-

voz deve ter sido treinado para esta tarefa, que deve ser executada por um media training. 

 Susskind (1997, p. 101-104) afirma que: 

Uma organização deve inspirar confiança pelas palavras e atos de seus representantes. 

Embora um planejamento adequado, políticas explícitas de comunicação e treinamento de 

pessoal sejam úteis na preparação de uma empresa para uma crise, quando a crise vem, 

alguém tem de deixar o escritório, subir ao palco e comunicar-se diretamente com o 

público. O desenvolvimento da confiança requer um porta-voz em que se possa confiar. 

[...] 

O porta-voz deve ser experiente, informado. Deve falar com clareza e diante do qual o 

público não se sinta diminuído. A pessoa tem que ser amistosa, afável e direta. É 

necessária também uma reputação de honestidade dentro e fora da empresa. O porta-voz 

deve ter experiência com o público, familiaridade técnica com o assunto para que possa 

explicá-lo de maneira clara. Deve também preservar a própria credibilidade para 

conseguir o apoio necessário para sair da crise. Em resumo, o porta-voz deve ser alguém 

capaz de defender e promover a credibilidade da empresa a partir de dentro. 

 

No dia 23 de dezembro o Correio* impresso continuou a destacar os prejuízos 

causados à população. Na capa (anexo 16), “UI! Apagão doeu no bolso”, e em quatro folhas a 

reportagem “Clientes afetados por pane vão ganhar celular e modem” (anexo 17). O destaque 

desta matéria foi seu início, que afirmou que “No apagar das chamas e em meio ao calor da 

revolta de milhões de pessoas, a Oi quer dar tchau aos problemas causados pelo incêndio na 

central do Itaigara” (p. 18), que contou as medidas tomadas pela operadora para diminuir os 

transtornos do acontecimento aos clientes e aos lojistas. Nas páginas também foram 

abordados os prejuízos causados aos taxistas, além das medidas adotadas pela Anatel e 

Procon relacionadas aos clientes. 

Na mesma edição, conforme anexo 18, foi divulgada uma entrevista com Carlos 

Ademar Aragão, diretor da área de Relações Institucionais da Oi, que explicou sobre o 

remanejamento de usuários para outras centrais até a construção de uma nova central no 

estado. A reportagem cogitou a média de prejuízos no valor de U$$ 240 milhões. 
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O presidente da Oi, também escolhido como porta voz da crise, esteve em Salvador no 

dia 23 de dezembro e visitou as instalações afetadas pelo incêndio. Somente um dos prédios 

foi incendiado, e a construção de uma nova central já estava em andamento. O porta voz 

esteve à disposição da imprensa, e em entrevista ao site Telesíntese, Falco afirmou que “Foi 

muito feio o incêndio, mas acho que a gente conseguiu minimizar bem o impacto. Não 

conheço história das telecomunicações recuperação tão rápida de um incidente relativamente 

forte. A central era entroncamento de rede”. 

Segundo os manuais, o presidente só deve ser escolhido como porta voz em crises 

muito graves. É necessário ter cuidado para que a imagem do presidente não seja 

exaustivamente associada a fatos negativos. Forni (2003, p.376) adverte que “nem sempre o 

porta voz mais qualificado pra uma crise é o principal executivo da empresa”. Para Rosa, 

“investir na figura do porta voz é fundamental e uma tarefa decisiva em qualquer 

planejamento de crises”. (p.145), o autor ressalta ainda que “Um porta voz é um “significado” 

em si mesmo: em seu estilo de responder, em sua forma de argumentar”. (p. 147) 

 

Há ocasiões em que um comunicador pode ser a opção mais eficaz (para fornecer fatos e 

informações de background). Há outros momentos em que um especialista no 

assunto seria necessário (para comunicar os dados técnicos e "liquidar" os 

específicos). Em outros casos, o seu CEO é mais adequado (para mostrar empatia 

e preocupação, e para comunicar as decisões-chave da organização). Quem quer que 

você escolha, deve ser cuidadosamente selecionado com base em critérios específicos e, 

em seguida, devidamente preparado e treinado; detalhes que o seu plano de 

comunicação de crise deve capturar. (VANIER, 2011) 

 

Em decorrência das queixas dos usuários, no mesmo dia da visita de Falco, o órgão de 

Proteção ao Consumidor (Procon) solicitou que a Oi prestasse esclarecimento aos 

consumidores lesados com a interrupção dos serviços de telecomunicações. Junto com a 

solicitação foi disponibilizada uma nota técnica com orientações aos clientes que se sentiram 

lesados no site da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia (SJCDH), 

contendo orientações e um formulário para ser preenchido. Segundo o órgão, o 

relacionamento entre os usuários e a operadora sempre foi um problema. Em 2009, a Oi foi 

responsável por 20% das queixas registradas pelo Procon-Ba. 

Um bom relacionamento com o governo, órgãos públicos e particulares também deve 

constar em um plano de gerenciamento de crise eficaz. As empresas preparadas, com um 

manual de crise, trazem melhores resultados ou menores estragos após o período de crise. Os 
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relacionamentos organizacionais de prestadoras de serviços estão baseados em valores 

intangíveis que garantem as trocas de bens e serviços. Francisco Viana (2011) reafirma a 

importância do cultivo do relacionamento. Segundo o autor, “a falta de diálogo desagrega, 

dispersa e fragmenta a imagem-reputação-identidade da organização em situações em que sua 

credibilidade se torna frágil ou vulnerável”. 

Segundo Chinem (2003, p 90), “Ações de comunicação representam um investimento 

lucrativo porque estreitam relações com clientes, fornecedores, funcionários, imprensa e 

comunidade. Permitem o fortalecimento planejado da imagem institucional”. Essas ações 

podem fortalecer a gestão da crise. O risco é a improvisação. Durante os anos as organizações 

devem cultivar relacionamento com diversos setores para que durante uma crise, possa ter o 

apoio do governo e de órgãos que são indispensáveis em diversas situações. “Se uma 

corporação é o centro de um acidente ou desastre, seus executivos devem se esforçar 

especialmente para conseguir o apoio de líderes do governo” (SUSSKIND; FIELD. 1997,p. 

95). 

No dia 23, uma nova nota oficial foi divulgada para a imprensa (anexo 19) o A Tarde 

destacou a visita do presidente da Oi, com a matéria “Presidente da Oi diz que serviços de 

telefonia estão normalizados” (anexo 20), que teve como fonte o presidente Falco, que falou 

sobre a distribuição dos aparelhos para os usuários que ainda estavam sem a normalização do 

serviço, e afirmou que até a primeira quinzena de janeiro todos os usuários teriam os serviços 

normalizados. Na mesma reportagem foi abordada a ação do Procon-Ba e Ministério Público 

da Bahia, que instaurou um inquérito civil para apurar a situação. Em entrevista, a promotoria 

afirmou que "a medida foi adotada devido à dimensão dos problemas ocasionados aos 

consumidores pela suspensão e limitação dos serviços de telefonia e internet da Oi".  

Em outra nota com o título “Oi não poderá cobrar por serviços não prestados, afirma 

Procon-Ba” (anexo 21) teve como fontes o Procon e também divulgou trecho da nota oficial 

de distribuição dos aparelhos. Ainda na mesma data, o site publicou “Órgãos afetados por 

incêndio da Oi informam novos números de atendimento” (anexo 22), que informou ao 

público sobre os novos números disponíveis de instituições como Coelba, Bahia Gás e 

Serviço Estadual de Intermediação para o trabalho (Sinebahia), no qual o atendimento foi 

afetado por conta do incêndio na central da Oi. De acordo com análise das reportagens, o 

presidente da Oi não se pronunciou quanto ao posicionamento do Procon nem do Ministério 

Público da Bahia. 
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No dia 24 de dezembro, a Oi foi mais uma vez capa do jornal Correio*, com a 

manchete “Concorrência pega fogo” (anexo 23), que falou da migração de usuários para 

outras operadoras e da repercussão do ocorrido no Procon, que afirmou que seria necessário 

“aprimorar o processo de comunicação e estar disponível para sanar qualquer dúvida que 

tenha o consumidor” e Ministério Público da Bahia, que exigiram que uma previsão para a 

normalização dos serviços fosse informada ao público em um comunicado, na matéria 

“Operadora entra na mira do Procon e Ministério Público” (anexo 24). A reportagem abordou 

a visita que os executivos da Oi fizeram ao estado e também abordou o posicionamento da 

concorrência, que aproveitou o momento para captar clientes da operadora. 

O site do Correio* divulgou uma notícia intitulada “Funcionário da Oi impediu que 

incêndio ficasse pior” (anexo 25), na qual teve destaque o modo como o funcionário tentou 

combater o incêndio antes da chegada dos bombeiros. A foto do presidente da Oi agradecendo 

ao funcionário foi registrada pelo site. No jornal impresso a mesma notícia teve como título 

“Napoleão, o herói” (anexo 26), e uma nota (anexo 27) paga de esclarecimento e 

agradecimento ao Corpo de Bombeiros e clientes foi destaque na página 8 do jornal. 

Até três dias depois do incêndio, a Oi divulgou notas oficiais e depois de esclarecidos 

alguns fatos, além do posicionamento da empresa em fazer o possível para retomar os 

serviços o mais rápido possível, as notícias foram tomando menor proporção. Posteriormente 

os esclarecimentos foram sendo divulgadas de acordo com a demanda da imprensa e dos 

usuários, que ainda não tinham retorno de quando os serviços seriam normalizados.  

Em 24 de dezembro o jornal Correio* também trouxe na capa “Oi segue se 

atrapalhando e clientes devolvem celulares com defeito” (anexo 28) , e noticiou “Oi troca 

celulares e modems com defeito” (anexo 29), que falou sobre a troca dos aparelhos 

danificados pelo incêndio, e informou que muitos clientes voltaram para trocar por outro 

modem, pois os trocados no dia anterior não tinham funcionado. Clientes prejudicados foram 

fontes na matéria, que falou também sobre a distribuição de chips gratuitos feito pela 

concorrência no mesmo local. Na foto, em destaque, clientes descontentes e o 

desentendimento por conta de aparelhos quebrados. 

No dia 27, o jornal impresso divulgou uma nota (anexo 30) sobre a diminuição das 

filas no recebimento dos aparelhos emergenciais. No dia 28, o destaque foi “Oi: Atendimento 

até sexta” (anexo 31), na qual uma reportagem de duas páginas mostrou o descontentamento 

dos usuários que reclamavam da espera, da qualidade dos serviços, do deslocamento para 
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conseguir os novos aparelhos, e ensinou como utilizá-los. A Oi foi fonte na informação de 

bairros em Salvador ainda com problemas e divulgou que 9 mil clientes estiveram no Hotel 

Fiesta para retirada dos aparelhos. “Lotéricas fora do ar por causa de incêndio da Oi” (anexo 

32), foi a matéria divulgada no di 29 de dezembro, que falou sobre os serviços indisponíveis 

durante a semana nas casas loterias do estado.  

No dia 30 de dezembro a Oi divulgou mais uma nota de agradecimento e 

esclarecimento (anexo 33) na página 9 do jornal Correio*, que enfatizou os agradecimentos à 

população e às autoridades locais e comunicou que a partir de 31 de dezembro os usuários 

ainda com problemas poderiam tirar dúvidas ou solicitar entrega domiciliar dos modens em 

casa através do 0800 031 64 64. Na mesma data, a capa trouxe a matéria “Oi: prejuízo 

aumenta para lojas e lotéricas” (anexo 34). “Pane na Oi causa prejuízo de mais de R$ 70 

milhões” (anexo 35) abordou as perdas causadas pelo incêndio para os comerciantes e donos 

de casas lotéricas. Uma reunião com a Caixa Econômica, responsável pela concessão das 

lotéricas iria ser realizada para negociar os danos. As Casas Lotéricas receberam antenas da 

Oi, porém elas não foram instaladas e acabaram não atendendo à finalidade. 

A Oi se pronunciou afirmando que a empresa responsável pela contratação de lotéricas 

junto com a empresa sofreu algumas instabilidades, mas que já estavam sendo normalizadas. 

No comércio, a queda das vendas chegou a 70% e muitos lojistas optaram por mudar de 

operadora depois do Natal. A Anatel também foi fonte e afirmou que neste caso os processos 

não são rápidos, e que se um processo contra a operadora fosse aberto iria correr em sigilo.  

No dia 05 de janeiro de 2011 a Oi divulgou que a previsão da normalização dos 

serviços seria efetivada quando a nova central fosse finalizada, com previsão para o final do 

mês de janeiro. A informação já havia sido divulgada nos sites e jornais, que acabaram não 

abordando mais os prejuízos e perdas causados pelo incêndio, mas divulgaram notícias das 

providências que estavam sendo tomadas pelos órgãos de direito ao consumidor. 

Conforme reportagens analisadas, o fato tomou grandes proporções somente nos 

primeiros dias. Muitos usuários foram afetados e a Oi se posicionou como esclarecedora dos 

fatos. A primeira nota oficial demorou em ser divulgada, e nas primeiras matérias as fontes 

não oficiais demonstraram a revolta dos usuários, dos comerciantes e dos afetados pela 

interrupção dos serviços. A empresa não foi culpada pelo incêndio, mas sua imagem foi 

afetada não só pelo fato, mas por outras situações na qual os usuários não estavam satisfeitos 

há muito tempo.  
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Nas crises, mais que o fato em si o que importa é a percepção do público. Cabe à 

organização criar formas de conduzir essa percepção, e um bom gerenciamento de crise pode 

fortalecer a imagem da empresa. A Oi esclareceu os fatos e priorizou oferecer todas as 

informações de vez, para que não ocorresse nenhuma controvérsia nas informações e 

nenhuma dúvida em relação a seu posicionamento na priorização da normalização dos 

serviços. Marco Antonio Eid (2011) afirma que:  

 
Quando uma organização, pública ou privada, tem um problema real, a melhor maneira 

de extirpá-lo de modo rápido e eficaz da mídia é admiti-lo publicamente, informar as 

providências tomadas para resolvê-lo e restabelecer os direitos das pessoas eventualmente 

prejudicadas. Ao agir assim, a empresa, órgão governamental ou entidade coloca um 

ponto final na questão e sai com a imagem valorizada. Ao contrário, se tenta dissimular e 

se esquivar, continuará sendo atacada na Web e alvo dos repórteres e meios de 

comunicação, no cumprimento de sua importante e indispensável missão, nas nações 

democráticas, de elucidar os fatos que afetam a sociedade.  

 

No dia 05 de janeiro mais uma nota oficial (anexo 36) foi divulgada pela operadora, 

que afirmou que a nova central telefônica já estava sendo montada e que o total 

restabelecimento dos serviços seria efetivado no final do mês de janeiro. A Oi esclareceu que 

não estava medindo esforços para a total normalização dos serviços, indicando também 

número aproximado de acessos normalizados e usuários que ainda estavam sendo 

prejudicados por conta do incidente. 

Rosa defende que (2001, p.91,92)  

Diante do aspecto sempre abstrato que caracteriza toda e qualquer imagem, o que fica 

claro é que quando se lida com imagens públicas o importante é transmitir claramente os 

valores aos quais se está associando. Isso é particularmente válido antes que as crises 

aconteçam e ainda mais fundamental depois, durante a condução das crises. 

 

No dia 20 de janeiro a manchete “CREA e Bombeiros responsabilizam Oi por 

incêndio” (anexo 37) foi destaque no site do jornal A Tarde, que afirmou existirem 

irregularidades na estrutura de combate a incêndio no prédio da operadora. A Oi não foi 

citada como fonte, porém, o fato não teve grande repercussão em outros veículos de 

comunicação. 
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3.3 Pós-crise 

 

Vale ressaltar que toda empresa que acabou de enfrentar uma crise deve dar 

importância também ao pós-crise. De acordo com Neves (2002), os pontos fracos e os pontos 

fortes devem ser levados em consideração e servem como exemplo para uma futura crise. 

Deve haver o monitoramento e arquivamento dos fatos e reclamações, pois uma crise pode 

sempre retornar e o posicionamento da organização deve ser sempre o de buscar aprimorar 

sua gestão de risco. 

Alguns aspectos devem ser levados em conta: [...] pesquisas, telefonemas, SACs, 

mensagens na internet; qualidade e teor das reclamações, comentários negativos e positivos, 

material na imprensa, cartas do leitor, etc. Tudo isso são insumos para a reavaliação da 

estratégia, para dosagem das ações e material para análise futuras (NEVES, 2002, p.209). 

Ao considerar o passado, os envolvidos na crise estarão mais preparados para 

enfrentá-las e com possibilidade de alavancar a sua imagem e reputação. 

 

Empresários, autoridades públicas, políticos e governos constroem credibilidade com o 

seu passado e seu presente, com uma atuação transparente e ética com a sociedade e a 

imprensa. Esse background é que sedimenta uma imagem. O selo da credibilidade 

associado a uma empresa, organização ou pessoa resiste ao tempo e aos fatos. Quando 

eventualmente episódio negativo os atinge, as reações passam a ser vistas em função 

desse „patrimônio„ (FORNI, 2002, p. 381). 

 

O momento serve para a organização realizar um levantamento das ações realizadas 

durante a crise e caracterizar seu desempenho. Neves afirma que deve ser feito um de-briefing 

com o objetivo de aprimorar e corrigir determinados aspectos que constavam antes das crises.  

 

Faça um bom de-briefing. Documente: a documentação é fundamental. Avalie quanto 

custou a crise. Reconheça os heróis. Comunique-se com os demais constituintes. Tome 

cuidado com os legisladores. Faça tudo o que prometeu fazer (2002, p. 229-233) 

 

As análises dos aspectos positivos e negativos devem ser feitas a partir dos dados 

coletados, sobre os benefícios e malefícios causados pela crise, seus reflexos na opinião 

pública, os meios de resgatar conceitos perdidos e rever o planejamento junto com o comitê 
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de crise, tendo como caráter a avaliação. Podem também serem identificadas outras 

prioridades que não foram mencionadas no plano. 

Mauro Calixta Tavares afirma que o processo de planejamento de avaliação pode ser 

definido como: 

[...] é o mecanismo que visa medir a efetividade das ações. Consiste em identificar o 

impacto das decisões afeitas ao processo. O distanciamento ocasional entre os objetivos 

estipulados e seu cumprimento pode ser resultado de ocorrências externas e internas à 

organização (TAVARES, 2000, p. 386) 

 

Portanto, deve-se entender que a análise pós episódio é de suma importância para a 

área de comunicação de uma organização desenvolver melhorias e capacitar os membros do 

comitê de crise. 
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CONCLUSÃO  

 

De acordo com a análise apresentada, conclui-se que a Oi falhou em alguns aspectos 

da gestão de crise, principalmente no que se refere aos seus clientes, maiores prejudicados 

com o acontecimento. O dia mais prejudicial à sua imagem foi o do acontecimento, o qual a 

empresa demorou de se posicionar e esclarecer o ocorrido. Porém, a gestão da crise também 

teve pontos positivos. Nos dias seguintes a imprensa foi bem pautada e, teve sempre como 

uma das fontes, a empresa de telefonia. A empresa optou pela verdade e por esclarecer os 

fatos da maneira que os usuários não criassem expectativas quanto à normalização dos 

serviços. 

A boa imagem da empresa foi prejudicada na maior proporção por conta da grande 

dimensão do acontecimento e da demora para ser resolvido o problema. A área de 

comunicação, segundo as matérias analisadas, soube pautar positivamente a mídia, agradecer 

e esclarecer periodicamente os novos acontecimentos, através de notas publicadas quase que 

diariamente nos dias após o incêndio. 

As consequências de uma crise de imagem tornam-se evidentes ao verificarmos o 

posicionamento dos órgãos de defesa do consumidor no sentindo de defender os clientes, e 

com isso é demonstrado que além de danos à imagem, reputação perante os clientes, a perda 

também é financeira. Medidas de melhoria no relacionamento da empresa com os usuários e 

na disponibilização de serviços de qualidade devem ser pontos prioritários para a conquista de 

clientes, que podem ser feitas também através de promoções que incentivem usuários a 

adquirir  

A análise permitiu a verificação de pontos positivos e negativos, e com isso pode-se 

afirmar que a Oi desenvolve ações para preparação em momentos de crise, pois demonstrou 

estar atenta à divulgação de fatos verdadeiros, à escolha do porta voz, mesmo ao falhar com a 

demora de resposta no dia do ocorrido. O fato tomou grandes proporções e foi noticiado em 

importantes sites e jornais de todo país. A empresa continua resolvendo problemas com 

usuários afetados pela indisponibilização dos serviços, e deve desenvolver ações para capturar 

clientes que possivelmente migraram para outras operadoras. 

O ocorrido permitiu verificar que os clientes devem ser sempre priorizados, e a 

qualidade do serviço deve ser tida como prioridade para as empresas prestadoras de serviços. 
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Com isso, a imagem pode ser até beneficiada, pois com uma prestação de serviços de melhor 

qualidade os usuários teriam tido mais confiança na empresa neste momento. 

A equipe de comunicação institucional da Oi mostrou-se preparada para líder com 

crises de grandes proporções. As falhas e os acertos devem ser levados em consideração para 

que em outra ocasião os erros não sejam repetidos. A qualquer momento pode acontecer uma 

crise. É preciso estar atento e desenvolver ações pró-ativas perante os diversos stakeholders. 
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