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RESUMO

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta para a gestão de crise de
imagem sofrida por Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, em casos de
acidentes com armamento. A maioria das Organizações Militares possui cerca de 60%
de seu efetivo jovens que prestam o serviço militar obrigatório. Ademais, seus cabos e
soldados do efetivo profissional estão na faixa etária de 19 a 26 anos, vivendo a tenra
idade. A rotina do serviço militar, o alto índice de conscrição, a inobservância por vezes
de medidas preventivas e a natureza dinâmica da estabilidade psicológica dos militares
são fatores que podem acarretar acidentes voluntários ou não causados com o
armamento individual. Face a tal, este trabalho visa a identificar as medidas cautelares
que devem ser tomadas para prevenir crises, assim como propor um modus operandi
para gestão de crises de imagem, caso ocorram acidentes com o uso do armamento em
serviços de guarda a aquartelamentos militares. Apesar do trabalho estar delimitado a
esse tipo de crise, os procedimentos propostos permitirão às Organizações Militares
gerirem outros tipos de crise, de modo a preservar a imagem da Instituição Exército
Brasileiro.

Palavras-Chave: Gestão, Crise, Imagem, Marca, Exército Brasileiro, Credibilidade.



ABSTRATC

This work aims to present a proposal for the management of image crisis suffered for
Military Organization (OM) from Brazilian Army, in cases of accidents with weapons.
Most Military Organizations hold about 60% of their effective, youth who perform
compulsory military service. In addition, its privates and soldiers of the professional
staff are among the age group of 19 to 26 years, profiting the young age. The routine of
military service, the high rate of conscription, the eventual non-observance of
preventive measures and the emocional and psychological conditions of military
personnel are factors that may lead to voluntary or unintentional accidents with
individual weapons. In order to face this possibility, this work aims to identify the
precautionary measures that must be taken to prevent crises, as well as propose a modus
operandi for crisis management of image, in case of accidents involving the use of
weapons in guard services providing security to military barracks. Although the work is
limited to this type of crisis, the proposed procedures will allow the Military
Organizations to manage other types of crisis, in order to preserve the image of the
Brazilian Army Institution.

Keywords: Crisis, Image, Brand, Brazilian Army, Credibility.
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INTRODUÇÃO

As últimas décadas foram pontuadas por casos em que instituições enfrentaram

situações que produziram efeitos negativos à imagem e à marca. Em algumas

corporações, os dados acarretaram crises de imagem, com a grande mídia veiculando

temas negativos por período de tempo considerável. Esse cenário demanda das

assessorias de comunicação o preparo adequado para minorar os efeitos de eventuais

crises. Com o Exército Brasileiro, tal situação é factual, principalmente no serviço de

guarda, que é atividade rotineira nas Organizações Militares (OM).

Essa realidade decorre, na maioria dos casos, porque os meios de comunicação

têm evoluído cada vez mais rápido, desde a criação da Internet até os dias atuais, além

do fato do número de seus usuários multiplicar-se e do fluxo de informações

disseminar-se instantaneamente com o advento conhecido como mídias digitais. Desse

modo com que as informações são transmitidas nos dias atuais, os fatos que circulam na

mídia e nas redes sociais no Brasil podem afetar diretamente a opinião pública, a

respeito das atividades desenvolvidas pelo Exército.

Atualmente, o Brasil, como valoroso mercado consumidor de smartphones no

mundo em crescimento, permite que seja observada situação inédita de inclusão digital

nas faixas etárias, incluindo os consumidores da 3ª idade. Dessa forma, os mais de 220

milhões de aparelhos telefônicos que utilizam redes sociais no Brasil fazem com que o

fato circule de modo quase que instantâneo, podendo transformar determinado assunto

em notícia e impactar a opinião das pessoas sobre as instituições.

Neste ambiente em que a opinião pública é cada vez mais esclarecida e

participativa, o Exército tem desenvolvido suas atividades com dedicação e

profissionalismo, tendo a segurança na instrução e no serviço como pressuposto básico

do dever funcional. No entanto, embora tenha adquirido excelência em normas

preventivas acerca da segurança, eventuais acidentes com armamento nos serviços de

guarda ao quartel das diversas Organizações Militares do Exército têm ocorrido,

fazendo-se necessária a prevenção e a gestão de crises de imagem para atenuar o

desgaste da reputação da Força Terrestre nesses casos.

Segundo Argenti (2006, p. 27), o planejamento está relacionado com o futuro,

devendo a Instituição preparar-se para o acontecimento vindouro e analisar o máximo

de fatores que possam estar envolvidos para obter-se melhores resultados. Assim, uma

OM que não estiver organizada e preparada para gerenciar crises de imagem, ao se
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deparar com uma, terá que mobilizar os seus Oficiais do Estado-Maior a elaborar um

plano de ação emergencial, ficando vulnerável a cometer equívocos no planejamento e

correr riscos de prejudicar a imagem da Instituição.

É dessa forma que a gestão de crises de imagem é tema moderno e relevante,

referenciado em publicações, apesar de não existir documento do Exército (manual ou

Instrução Geral) direcionado à prevenção e gestão desse tipo de crise no que se refere a

acidente no serviço de escala especificamente.

Assim, o objetivo deste trabalho é levantar possíveis cenários do

desencadeamento de uma crise causada por acidente com armamento em uma OM e

propor um plano de gestão de crises de imagem, inserindo-se neste escopo.

Para a realização deste trabalho, foram elencadas as seguintes hipóteses: crises

causadas por acidente com armamento podem ocorrer em qualquer Organização Militar;

as Organizações Militares podem não estar preparadas para enfrentar a gestão de crise

de imagem; não existe Plano de Gestão de Crises de Imagem (Pl Ges Cri Img) adequado

para o caso de acidente com armamento em OM; o público interno da OM tem que

desenvolver mentalidade de preservação da imagem do Exército; os oficiais e sargentos

não estão preparados para enfrentar crises de imagem, apesar de estarem vulneráveis a

sofrê-las.

Com o intuito de viabilizar o objetivo geral de estudo, foram formulados

objetivos específicos que permitirão o encadeamento lógico do raciocínio descritivo

apresentado nesta pesquisa, apontados a seguir: efetuar pesquisa com amostra de

oficiais, subtenentes e sargentos, a fim de validar as hipóteses levantadas; realizar o

embasamento teórico da pesquisa; levantar possíveis cenários; identificar aspectos antes,

durante e após a crise de imagem; e propor plano de gestão de crises de imagem para

casos de acidentes com armamento em Organizações Militares do Exército. Para a

consecução desses objetivos, o trabalho baseou-se numa pesquisa bibliográfica

aprofundada nos diversos autores de gestão de crises de imagem e no estudo de alguns

casos de acidentes da natureza deste trabalho.

Dentro desse contexto, este trabalho insere-se nessa empreitada, visando a

apresentar uma proposta de gestão de crise de imagem para casos de acidentes no

serviço, envolvendo militares. Para isso, num primeiro momento, serão apresentados

conceitos que embasaram a pesquisa por intermédio de revisão da literatura e da

apresentação de algumas situações já ocorridas.

Num segundo momento, será apresentada a problemática da crise e do impacto

da sua gestão na imagem de uma instituição como o Exército Brasileiro. E, finalmente,
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apresentar-se-á uma proposta de gestão de crise de imagem para acidentes com

armamento decorrentes do serviço de guarda ao aquartelamento em Organizações

Militares do Exército.
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 A importância da comunicação eficiente

A comunicação é determinante dentro de uma organização, pois tem capacidade

de transformação do ambiente organizacional e pode estabelecer uma relação de poder

ou de gerenciamento, dependendo da maneira como está inserida nas organizações. Por

meio da comunicação, pode-se convencer, persuadir, atrair, mudar ideias, influenciar,

gerar atitudes, despertar sentimentos, provar experiências e induzir comportamentos,

pois
por meio da comunicação, uma organização estabelece uma tipologia de
consentimento, formando congruência, equalização, homogeneização de
ideias, integração de propósitos (TORQUATO, 2002, p. 162).

Historicamente, no final do século XIX e no início do século XX, foram

inventados, respectivamente, o rádio e a televisão e, iniciando a era da comunicação de

massa, quando essas inovações atingiram grandes audiências, foram utilizadas como

propaganda ideológica, como por exemplo para fazer a propaganda nazista e facista.

Nessa fase, acreditava-se que a opinião das pessoas era a opinião desses veículos de

comunicação, numa teoria chamada de Teoria Hipodérmica, formulada por Harold

Lasswell, no início da década de 1920.

Mais tarde, a partir da década de 1970, surge o computador, e na década de 1990,

a Internet. A partir desse momento, a comunicação evolui rapidamente, dando origem à

era da informação - um período em que a informação começou a ser transmitida com

maior velocidade, culminando com os dias atuais em que, além do rádio e da TV, tem-

se a Internet, que pode ser acessada nos aparelhos celulares e dispor de câmeras que

filmam e gravam em alta resolução e divulgam informação por meio das mídias sociais.

Então, se sempre houve possibilidade de surgirem crises de imagem, atualmente

o favorecimento é maior, devido ao avanço da tecnologia e ao barateamento dos

produtos eletrônicos. Hoje, mesmo a parcela menos favorecida da sociedade tem acesso

a essas novas tecnologias, que são capazes de difundir notícias instantaneamente,

utilizando seus telefones inteligentes, os smartphones, para divulgar acontecimentos por

intermédio de mídias sociais, como por exemplo o Youtube, o Twitter, o Instagram e o

Facebook, além da útil ferramenta comunicacional que é o Whatsapp.
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E o que isso pode ocasionar? Segundo Seixas e Francisco, a proposta do agenda-

setting, cujo ponto de partida foi a pesquisa de McCombs e Shaw (1972), é de que os

meios de comunicação são capazes de transferir tópicos pautados em sua agenda

midiática de maneira salientada para a agenda da audiência.

Por outro lado, a facilidade que hoje se tem de publicar um vídeo numa

plataforma como o Facebook e o Youtube permite ao leigo tornar-se produtor de mídia.

Toda essa positividade acerca desse compartilhamento de informações está cercada por

algumas desvantagens. E uma dessas desvantagens é que a vida privada de pessoas e

instituições não é tão privada quanto era antes. Há câmeras espalhadas por diversos

lugares, desde as ruas das cidades ao interior das instalações e das instituições.

Exemplificando, qualquer pessoa pode tirar uma fotografia de outra sem que ela perceba,

pois a câmera tornou-se popular. Essa facilidade na disseminação de dados que podem

gerar informação corrobora para a eclosão de crises de imagem.

1.2 Critérios de Noticiabilidade

Segundo Hohfeldt (2001, p.209), “a noticiabilidade é um conjunto de regras

práticas que abrange um corpus de conhecimento profissional que, implícita e

explicitamente, justifica os procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de

comunicação em sua transformação dos acontecimentos em narrativas jornalísticas”.

Sendo assim, Hohfeldt entende que a noticiabilidade “reúne o conjunto de qualidades

dos acontecimentos que permitem uma construção narrativa jornalística e que os

recomendam enquanto informação jornalística”.

Dessa forma, interessante se faz elencar os principais critérios de noticiabilidade,

que são: proximidade - quanto mais próximo ocorrer um acontecimento, maior a

possibilidade de se tornar notícia podendo a proximidade assumir várias formas como

geográfica, afetiva, cultural, entre outras; momento do acontecimento - quanto mais

recente for um acontecimento, maior a possibilidade de se tornar notícia; significância -

quanto mais intenso ou relevante for um acontecimento, maior será a possibilidade de

ser noticiado, pois a relevância e intensidade do objeto faz referência ao número de

pessoas envolvidas ou que podem sofrer consequências e ainda a dimensão do objeto;

proeminência social dos envolvidos - refere-se à importância dos atores envolvidos; e

proeminência das nações envolvidas - quanto mais importante o Estado envolvido na

notícia, maior relevância terá a notícia.
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Além destes critérios, outros de similar importância podem se fazer presentes.

São os seguintes: consonância - quanto mais o seu relato se adaptar ao homem médio,

mais fácil será registrado pela agenda do público, com isso elevando a possibilidade de

se tornar notícia; imprevisibilidade - quanto mais surpreendente for um acontecimento,

maior a possibilidade de se tornar notícia; continuidade - quando ocorre o

desenvolvimento de algum fato já noticiado, a probabilidade de se tornar notícia

novamente é grande; composição - está ligado ao todo da produção noticiosa do veículo

de comunicação, ou seja, quanto mais um acontecimento se enquadrar num noticiário

tematicamente equilibrado, que aborde diversos temas, maior a chance de se tornar

notícia; e negatividade: quanto mais um acontecimento desvia-se para a negatividade,

mais facilmente se tornará notícia.

O Exército Brasileiro é a instituição de maior credibilidade do país e possui

unidades distribuídas em todos os Estados do Brasil, o que contribui para uma grande

representatividade nacional. Essa preponderância fortalece a noticiabilidade de eventos

que ocorrem no Exército, logo, o que acontece nas Unidades da Força Terrestre é

notícia.

1.3 Opinião (pública, privada e publicada)

Hannah Arendt (2000) formula os conceitos de opinião pública e privada

partindo da concepção grega, explicando que, na pólis grega, o espaço privado era o

espaço da família, etimologicamente relacionado a um espaço em que há privação. A

autora desenvolve essa ideia demonstrando que o espaço da família é o espaço da

necessidade e

o que distinguia a esfera familiar era que nela os homens viviam juntos por
serem compelidos por suas necessidades e carência. A força compulsiva era a
própria vida, os penates, os deuses do lar, eram, segundo Plutarco, ‘os deuses
que nos fazem viver e alimentar o nosso corpo’; e a vida, para sua
manutenção individual e sobrevivência como vida da espécie, requer a
companhia de outros. O fato de que a manutenção individual fosse a tarefa do
homem e a sobrevivência da espécie fosse a tarefa da mulher no parto, eram
sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural do lar
decorria da necessidade: era a necessidade que reinava sobre todas as
atividades exercidas no lar (ARENDT, 2000, p. 39-40).

Como a opinião tem íntima ligação com o público, ao discorrer sobre a

necessidade de se planejar os tipos de relacionamento com os públicos para se obter o

máximo de valor da relação entre as partes, França lembra que cabe à instituição
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determinar quais públicos escolherá para com eles interagir, definir os
objetivos e as expectativas da relação, sua duração e sua importância, bem
como as formas de avaliação dessa parceria […] [e] gerenciar os
relacionamentos de acordo com características que ajudem a potencializar
a relação com cada Público de seu interesse (FRANÇA, 2009, p. 225).

Contudo, é mister compreender o entendimento da opinião pública pela Força

Terrestre. De acordo com o Manual de Comunicação do Exército - C45-1, opinião

pública é o conjunto de opiniões individuais sobre um mesmo fato, composto em um

determinado momento, que pode ser medido cientificamente por meio de pesquisa.

Desse conceito, deriva-se a comunicação sobre o que é opinião publicada. O mesmo

documento revela que esta pode ser entendida como a expressa publicamente nos meios

de comunicação de massa, por pessoas de mídia, admitidas como formadoras de opinião.

Essas podem influenciar e, em algumas situações, formar opinião pública.

Entender, portanto, os mecanismos de formação de opinião e da opinião pública

faz parte do processo necessário para o estudo de crises de imagem. Além do estudo das

teorias da comunicação, é necessário, pois compreender como se dá a formação da

opinião pública. Esse fenômeno estudado desde a Grécia Antiga revela que a batalha

pela conquista da opinião de um determinado público ou da grande massa será a tarefa

dos gestores de crises de imagem.

1.4 Imagem e reputação

A imagem positiva ou negativa, com o passar do tempo, cria a reputação. Se a

instituição pública tem imagem positiva por muito tempo, ela tem reputação positiva. Se

ela tem imagem negativa por muito tempo, tem reputação negativa perante a sociedade.

E isto cria inconvenientes para ela e seus públicos. E por quê?

A reputação é formada por um conjunto de fatores relacionados com atitudes ou

ausência delas, com a cultura de rotulação que se desenvolve a determinada pessoa,

produtos etc, e outros fatores que permitem formar juízos de valor referente à imagem

que se tenha (IASBECK, 2007, p. 91). Entende-se, assim que

a imagem é transitória e a reputação se consolida ao longo dos anos. Fazendo
uma metáfora, a imagem seria o take e a reputação, o filme inteiro. Ou seja, a
reputação é a consolidação das diversas imagens. Uma organização se
relaciona com vários segmentos – investidores, fornecedores, empregados e
imprensa – e as percepções de cada um deles formam imagens que se
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consolidam ao longo dos anos. Isso cria a base que chamamos de reputação
(CASTRO ALMEIDA apud CARDOSO e POLIDORO, 2011, p. 7 ).

Assim, dentro desse escopo, um dos objetivos gerais do Exército relacionado

com a atividade de Comunicação Social é preservar e fortalecer a imagem da Força

Terrestre junto à opinião pública e sensibilizar a sociedade quanto à importância da

Instituição para o país (EXÉRCITO BRASILEIRO; 2017, p. 2-1).

Portanto, a reputação influencia diretamente as ações de uma instituição, seja

pública ou privada. Com má reputação, empresas podem perder lucro e tropas podem

perder o apoio da população, que é primordial para o sucesso de qualquer atividade

militar. Assim, uma vez construída boa reputação, deve-se envidar esforços para mantê-

la, a fim de que, caso ocorra crise fortuita, esta seja tratada como exceção e não como

regra.

Recentemente, o Exército tem participado de várias operações de garantia da lei

e da ordem, além de apoiar o governo na organização e na segurança de grandes eventos,

tais como a Copa das Confederações, em 2013, a visita do Papa Francisco, também em

2013, a Copa do Mundo, em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016, além

de participar de operações de pacificação, como as dos Complexos da Maré e do

Alemão, de ações subsidiárias como campanha de combate à dengue e ser o

protagonista na intervenção federal sobre a segurança pública do Estado do Rio de

Janeiro.

Essas missões ressaltam a importância da Instituição para o país e que o Exército

está sempre pronto para cumprir qualquer missão constitucional, estando disponível 24

horas por dia. Para contribuir com essa reputação de instituição de credibilidade, cabe a

todos os militares zelarem pela imagem da instituição, como consta no C 45-1,

documento que adverte que “todo militar fardado representa a Instituição”(EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017, p. 2-5).

Essa forma de agir e de pensar é encutida nas primeiras instruções do recruta que

ingressa no Exército, passando este novo militar a representar uma instituição secular e

tem a responsabilidade de zelar por sua imagem.

É assim que a força da imagem da Instituição contribui para que, diante de um

caso isolado, em que um acidente possa prejudicar essa reputação construída

diuturnamente, o caso em questão seja tratado como exceção, embasado em dados

estatísticos. Adiante, os conceitos abordados no próximo capítulo, permitirão uma

melhor compreensão do tema proposto no que se refere ao tema crise de imagem.
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2 CRISE DE IMAGEM

Antes de abordar crise de imagem, interessante e necessário se faz compreender

o conceito de crise. Etimologicamente, a palavra crise vem do grego “krinein” e

significa decidir ou, mais apropriadamente, a capacidade de bem julgar. Há um

problema e precisa-se decidir urgentemente. O nome crise também remete a algo que

ocorreu inesperedamente, comumente após um longo período em que o trabalho torna-

se rotineiro e a atenção diminui. E é algo a que estamos vulneráveis e que é indesejável

por qualquer pessoa ou instituição.

Mas, Argenti é quem lucidamente define o termo, considerando crise como

sendo

uma catástrofe séria que pode ocorrer naturalmente ou como resultado de
erro humano, intervenção ou até mesmo intenção criminosa. Pode incluir
devastação tangível, como a destruição de vidas ou ativos, ou devastação
intangível, como a perda da credibilidade da organização ou outros danos de
reputação. Esses últimos resultados podem ser consequência da resposta da
gerência à devastação tangível ou às consequências de erro humano. Uma
crise tem impacto financeiro potencial ou real significativo nas empresas e,
geralmente, afeta vários públicos em mais de um mercado (ARGENTI, 2006,
p. 259).

Entretanto, são úteis as ilustrações feitas por Jack Welch (2005, p. 136), quando

relata que “as crises surgem como as experiências mais dolorosas e desafiadoras da vida

profissional dos líderes, gerando dias estressantes, noites de insônia e uma sensação de

vazio, exigindo uma alta capacidade de equilíbrio”. Ainda segundo esse autor, “são

usados todos os recursos disponíveis para gerenciar uma crise, no entanto, não se pode

esquecer que paralelo à crise, a organização deve seguir em frente e superá-la”. Portanto,

deve-se estar preparado para enfrentar crises com a demonstração de espírito de

profissionalismo de todos os integrantes da Organização Militar.

2.1 Prevenção das Crises

Um planejamento eficiente, mesmo para realizar as tarefas cotidianas, do dia a

dia, gera uma otimitzação do tempo e pode tornar a vida em sociedade mais eficiente.

Para o desempenho das atividades militares, o planejamento é essencial, está intrínseco

à vida na caserna e é o guia do caminho aonde se quer chegar. Sem planejamento, todas
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as pessoas e instituições podem viver à mercê dos acontecimentos e tomar decisões

precipitadas, tornando-se mais vulnerável a sofrer uma crise . Assim, ressalta-se que

o planejamento é importante em toda e qualquer atividade militar, pois
permite ao comandante influenciar o futuro, interferindo no curso dos
eventos para alcançar os resultados desejados apenas reagindo aos
acontecimentos. Embora possa haver casos em que essas condições se
apliquem, eles são raros. O planejamento e a confecção de planos ajudam o
comandante a compreender e desenvolver soluções para os problemas,
antecipar eventos adaptar-se às mudanças de circunstâncias e organizar os
meios a sua disposição e priorizar esforços. Assim como o planejamento é
parte das operações, ele também constitui parte da solução do problema.
Além do planejamento, a resolução dos problemas inclui a implementação da
solução planejada (durante a execução) a aprendizagem a partir da
implementação da solução (durante a avaliação) e modificar ou desenvolver
uma nova solução conforme necessário. O objeto da solução do problema não
é apenas resolver problemas a curto prazo, mas fazê-lo de uma forma que
constitui a base de sucesso no longo prazo, isto é, soluções permanentes
(BRASIL, 2014, p.35-36 apud BONELLA, 2015, p.193).

O Exército Brasileiro possui diversos planos para evitar crises decorrentes de

ações operacionais e administrativas. A segurança é prioridade para a execução de

qualquer atividade miitar e existem planos de segurança na instrução que são cumpridos

nas instruções militares e que estão regulados por manuais de instrução militar. Além

disso, o Comando de Operações Terrestres (COTER) regula a instrução militar pelo

Plano de Instrução Militar (PIM), que é um plano anual que possui em seu conteúdo

informações para prevenção de acidentes. Além do PIM, existe o manual do Sistema de

Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), que contém vasto conteúdo sobre a

segurança na instrução1 e no serviço.

Além disso, o Centro de Inteligência do Exército é o órgão central do Exército

responsável por desenvolver medidas preventivas, por meio de ações de contra-

inteligência, como o Informativo Fique Atento, que é elaborado por esse Centro e

difundido para todas as organizações da Força Terrestre. A seguir serão apresentados

dois exemplos deste Informativo.

1 O Capítulo VII do SIMEB é todo destinado à prevenção de acidentes na instrução
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a. Informativo Fique Atento de Setembro de 2017.

Figura 1 Informativo Fique atento

Fonte: CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO (2017)



21

b. Exemplar de abril de 2018.
Figura 2 - Informativo Fique atento

Fonte: CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO (2018)

Além dessas iniciativas, ocorre que a ação de comando em todos os níveis - ou

seja, orientar, prevenir, agir, dar a direção à tropa - são atividades desempenhadas pelos

comandantes das diversas frações de tropa. Essas ações de comando são importantes

para prevenir acidentes, pois são medidas fiscalizatórias e de segurança, verificando as

condições de execução das tarefas, de modo a mitigar o risco de acidentes.

Outro procedimento adotado para minorar os eventos geradores de crise foi

adotado em 2005, quando COTER aprovou, por intermédio da Portaria nº 001, de 18 de

março de 2005, no Caderno de Instrução 32/2- Gerenciamento de risco aplicado às
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atividades militares. O documento implementou um conjunto de medidas preventivas de

acidentes numa tabela em que são elencados diversos fatores, tais como condições

climáticas, visibilidade, experiência da tropa, qualidade do material, risco da instrução

etc. Esses fatores recebem pontuação e, ao final da apuração, classificação do risco da

instrução, que pode ser baixo, médio ou alto, permitindo análise do risco da instrução e

contribuindo para evitar acidentes.

Outra valorosa medida que favorece a prevenção é ilustrar exemplos reais de

fatos que aconteceram, difundido-os no âmbito das instruções dos oficiais e sargentos.

A seguir será apresentado exemplo de notícia de acidente por veículos de mídia. Essa

ação permite aprender com os erros, que é o modo menos desgastante para colher

ensinamentos, pois cada profissão tem sua peculiaridade e, dentro de cada área,

acidentes podem ter as mesmas características, conforme a seguir.

- Caso ocorrido no CPOR - SP em julho de 2018:

Figura 3 – Matéria do R7

Fonte: Portal R7

Nesse caso supracitado, a gestão da crise de imagem foi gerida pela Seção de

Comunicação Social da Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) de São

Paulo, apoiado pelo Assessor de Comunicação do Comando Militar do Sudeste. O fato

foi noticiado com oportunidade e transparência e não houve uma repercussão

desfavorável ao ponto de prejudicar a imagem do Exército.

As ideias-força foram bem utilizadas na Nota à Imprensa, houve unidade de

discurso, uma investigação foi logo realizada e a família recebeu apoio médico,

espiritual e psicológico.
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2.2 Padrões que se repetem nas crises

Segundo Argenti (2012, p. 316 - 317), o fator que dificulta a gestão de crises

para os executivos é que o elemento surpresa que leva a uma perda de controle. O autor

diz que “é difícil pensar estrategicamente quando se está dominado por eventos externos

inesperados. Além disso, o frenesi da mídia e da blogosfera que geralmente envolve a

crise pode dar uma mentalidade de cerco ou intimidação, fazendo com que a gerência

adote um foco de curto prazo”. Nesses casos, Argenti informa que “a atenção sai do

negócio como um todo para ficar totalmente voltada para a crise, forçando a tomada de

decisões no menor intervalo de tempo possível”.

Para atender a essa demanda, os livros de gestão de crises de imagem conciliam

teoria e prática, por intermédio do estudos de casos, os chamados cases, que permitem

que outras organizações aprendam com as lições aprendidas em casos reais. Na

documentação estudada para a elaboração do presente trabalho não foram encontrados

estudos de cases ocorridos no Exército. Considerando que diferentes organizações

militares tem o mesmo tipo de atividade e que problemas podem ocorrer de modo

similar, é relevante que casos de gestão de crises fossem relatados, de modo a elucidar

os fatos e facilitar o entendimento.

Foi neste sentido que, a fim de verificar se realmente havia padrões que se

repetiam nas crises, foi feita pesquisa para uma amostra de oficiais, subtenentes e

sargentos de diferentes turmas de formação e, em sua maioria, com mais de 15 anos de

serviços prestados ao Exército. A pesquisa constatou experiências com a ocorrência de

acidentes decorrentes do serviço de guarda ao aquartelamento em mais de 60% da

amostra, apontando como principais ocorrências as seguintes: suicídio (23%); incidente

de tiro com morte (32%); incidente de tiro com ferimento (27%); e incidentes de tiro

sem ferimento (14%). A faixa etária das vítimas desta amostra está entre 19 e 26 anos e

foram verificados incidentes de tiro com pistola, fuzil e espingarda de calibre .12

polegadas.

Como resultado, essa pesquisa mostrou a relevância do assunto e pôde-se

constatar, embasado nos casos relatados, que alguns desdobramentos se repetiam neste

tipo de acidente, particulamente as ações que deveriam ser tomadas para minorar os

efeitos.
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2.3 Gestão de Crise de Imagem

Gerenciar crise é trabalhá-la em seu conjunto. O ponto principal da gestão de

crise é a prevenção, por meio da identificação de sinais internos ou externos que

anunciam a sua chegada e da preparação de estrutura para enfrentá-la.

Segundo Rosa (2012, p. 26), “as crises de imagem só existem porque vivemos

num mundo tão interligado, que um problema, que a princípio diria a respeito apenas a

uma empresa distante pode adquirir uma dimensão muito maior quiçá mundial”.

Em resumo, as crises provocadas principalmente pela ação do homem, quando

se tornam públicas, dão origem à crise de imagem, que é quando uma organização

cometeu algo desfavorável à opinião pública e já está noticiada pela mídia. Portanto, é

necessário que as Organizações Militares ajustem-se a esses novos tempos e planejem-

se para evitar crises de imagem. Mas, ao deparar-se com elas, devem envidar esforços

para geri-las da melhor maneira possível.

É assim que Bonella (BONELLA, 2015, p. 38) entende que as instituições e

organizações são vulneráveis a crises, que expõem o risco e a vulnerabilidade da

imagem

para mitigar esses eventuais desgastes, deve-se desenvolver e implementar
estratégias de gestão de imagens por entidades e personalidades, para
determinar o modo como uma organização pode ser percebida pelos
diferentes públicos, reforçando a reputação e evitando que uma notícia
veiculada afete a credibilidade, a confiabilidade e a reputação da Instituição.

2.4 Plano de Gestão de Crises de Imagem (Pl Ges Cri Img)

O planejamento e a organização são fundamentais para qualquer instituição,

principalmente como subsídio para gerenciar algo que possa acontecer repentinamente e

que possa trazer repercussões negativas tanto para o clima organizacional, quanto para a

imagem da Força Terrestre. Nesse contexto, este capítulo destina-se a apresentar uma
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proposta para subsidiar o planejamento de Organizações Militares na gestão de crises de

imagem causadas por acidente com armamento.

2.4.1 Estrutura do Plano de Gestão de Crise de Imagem

A estrutura do Pl Ges Cri Img compõe-se de série de medidas que servem para

prevenir ou atenuar os efeitos de crises em que organizações podem se encontrar

envolvidas, de modo que não sofram maiores efeitos negativos sobre sua imagem e

reputação.

Outrossim, Bonella (2015) relata que os protocolos abordados neste tipo de

plano englobam a consideração pelo cenário provável da crise, o acionamento da equipe

de gestão de crises de imagem, a gestão de crises de imagem propriamente dita e os

procedimentos para o estágio pós-crise.

Ainda, após ser acionada a equipe de Gestão de Crises de Imagem, é realizado o

estudo do cenário, descrevendo o problema, a natureza da situação, as implicações e as

ameaças à organização, segundo Bonella (2015). Após a realização do estudo do cenário

e dando prosseguimento às atividades do plano referido, deverão ser elencados pela

equipe os objetivos de comunicação para cada público levantado. Dessa forma,

os diferentes públicos desempenham papéis na sociedade e analisam seus
vínculos com as organizações. Tornam-se fundamentais, portanto, identificar
e conhecer com precisão a pluralidade dos públicos aos quais são dirigidos
projetos de comunicação e que influenciam a missão do Exército e o processo
decisório do Comandante, para que a Instituição atinja objetivamente os
diversos públicos com os quais se relaciona e seja bem-sucedida nesse
exercício de relacionamento (BONELLA, 2015, p. 210).

Nesse sentido, de acordo com o Plano de Comunicação Social do Exército

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017d), a classificação geral dos públicos baseia-se no

critério de proximidade física, no nível de relacionamento com que os públicos mantêm

com a instituição e com a existência de interesses em comum, gerando, dessa forma,

três públicos, a saber: o interno, o externo e o misto. O público misto tem como

exemplo as empresas terceirizadas.

Porém, de acordo com Bonella (2015), para efeitos do planejamento do Plano de

Gestão de Crises de Imagem, considera-se apenas dois públicos, o interno e externo. O

público interno, na visão do autor, é composto por segmentos afetados pela crise,

militares da ativa e da reserva, funcionários civis e os familiares dos dependentes. Para
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esse público, além da necessidade de se reforçar as convicções e a autoestima dos

integrantes do Exército, outros dos objetivos específicos de comunicação que podem ser

desenvolvidos com este tipo de público são,

a) Fortaceler o moral e preservar a coesão interna que por sua vez
compõem-se das seguintes ações:
- ressaltar os valores que caracterizam o militar do Exército;
- informar sobre assuntos de interesse à família militar;
- ressaltar a identidade do Exército com o povo brasileiro;
- destacar a responsabilidade do Exército na superação dos desafios
imposto pela conjuntura.
- e acompanhar o público interno.
b) Valorizar a profissão militar, que engloba as seguintes ações:
- destacar o valor individual e coletivo dos militares para a Força Terrestre;
- reforçar a importância da missão do militar para o Brasil;
- estimular a satisfação do militar para o Brasil;
- estimular a satisfação em envergar o uniforme do Exército e de
demonstrar e externar o conhecimento e o preparo profissional.
c) Contribuir para maior aproximação do Exército Brasileiro com a
sociedade, que será atingido por meio das seguintes ações:
- reforçar a importância do comprometimento individual com a imagem
do Exército Brasileiro;
- intensificar as relações da organização com a população criando um clima
de respeito mútuo e de solidariedade;
- estreitar o relacionamento com as diferentes lideranças da sociedade
local e outros segmentos formadores de opinião;
- despertar o interesse da população pelos temas relativos à atuação da Força
Terrestre, divulgando o posicionamento do Exército nessa temática;
- divulgar as ações do Exército com vistas à conquista de seus objetivos,
ressaltando a importância da Força Terrestre como importante fator de defesa
do Brasil e de manutenção de sua soberania;
- buscar neutralizar desconfianças e desinformação, tendo como
parâmetro a credibilidade e a confiança no Exército;
- preservar a imagem institucional da Força junto à opinião pública e
destacar as peculiaridades da profissão militar (BONELLA, 2015, p. 211,
grifo nosso).

Ainda de acordo com Bonella (2015), o público externo pode ser composto por

jornais, rádio, televisão e Internet, em âmbito local, estadual, nacional e global, as

instituições envolvidas e comunidades atingidas pela crise, psicólogos, lideranças

comunitárias autoridades ou grupo religioso, formadores de opinião, usuários de mídias

sociais e público-alvo da Força de Paz. Para esse público, o objetivo de comunicação é

preservar a imagem do Exército Brasileiro perante a sociedade, com foco na sua missão

constitucional de defesa, de garantia da lei e da ordem e na participação de atividades

subsidiárias. É assim que, para lidar com esses públicos, segundo Rosa (2013), a equipe

de gerenciamento de crise de image compõe-se de:
1) Presidente;
2) Coordenador ou “facilitador’;
3) Diretor de relações públicas ou Comunicação;
4) Diretor de recursos humanos;
5) Responsável pela área de operações;
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6) Responsável pela área de segurança;
7) Responsável pela área de qualidade;
8) Consultor externo (ROSA, 2013, p. 321).

Mas, no livro Crise no Exército Brasileiro, Bonella (2015) adaptou a composição

da equipe para a seguinte forma, considerando as peculiaridades da Força Terrestre,

passando aquela, então, a ter o seguinte desenho de seus integrantes:
- comandante, diretor ou chefe;
- coordenador ou facilitador (chefe do Estado- Maior, subcomandante,
subdiretor ou subchefe);
- chefe da seção de comunicação social
- chefes de seção do Estado- Maior (pessoal, inteligência, operações, logística,
planejamento e assuntos civis);
- assessor jurídico;
- encarregado da ouvidoria;
- capelão militar;
- oficial de prevenção de acidentes na instrução;
- chefe da seção de saúde;
- consultor externo; e
- outros profissionais julgados úteis (BONELLA, 2015).

Dando sequência, além da rede de comunicação interna, principalmente da

equipe de gestão de crises de imagem, outro procedimento de igual importância para o

Plano de Gestão de Crises de Imagem, segundo Bonella (2015), é relacionar os

telefones com antecedência dos seguintes órgãos, autoridades e profissionais além de

todos os integrantes da equipe, corpo de bombeiros, polícias civil e militar, polícia

científica, fornecedores, perícia militar, polícia do Exército, Hospital Militar de Área, e

outros órgãos específicos se for o caso. Também é importante que o mailing list esteja

atualizado, para facilitar o contato com editores, pauteiros e jornalistas.

Acresce-se que o Manual de Fundamentos da Comunicação Social (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017, p. 5-1) recomenda que devem ser mantidos atualizados os

contatos dos seguintes atores: integrantes do Sistema de Comunicação Social do

Exército (SISCOMSEx), chefes das seções de comunicação social dos escalões superior

e subordinado; órgãos da mídia; jornalistas credenciados; formadores de opinião -

jornalistas, políticos, entidades e pessoas de expressão; autoridades dos poderes

Judiciário, Legislativo e Executivo; autoridades religiosas; e organizações não

governamentais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017b, p. 5-1). Entretanto, alerta-se que

essa lista de contatos deve ser periodicamente atualizada, o que gerará economia de

tempo e velocidade nas ações imediatas.

É dessa forma que, no prosseguimento do planejamento do Plano de Gestão de

Crises de Imagem, deverão ser considerados quais os meios de comunicação que serão

utilizados para se dirigir aos públicos. Entre eles, os mais usuais são: audiência; boletins;
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Internet; Intranet, jornais, pesquisas de opinião; rádios; relatórios, reuniões; ligações

telefônicas; e-mails; visitas e outros meios, segundo Bonella (2015).

Por fim, para a gestão de crises de imagem, deve-se realizar a preparação prévia

de documentos de informação à mídia, a fim de facilitar o trabalho de assessoria de

comunicação durante a crise, quando ocorre a compressão do tempo, e estes são o press

release, os avisos de convocação da imprensa para entrevistas coletivas e as notas à

imprensa.

Compõem também o Plano de Gestão de Crises de Image, a lista de ideias-força

utilizadas pela instituição para o caso em questão, a verdade institucional, a linha de

argumentação com jornalistas, a linha de refutação a perguntas críticas e as declarações

a serem prestadas aos públicos afetados, conforme entende Bonella (2015).
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3 PROPOSTA DE PLANO DE GESTÃO DE CRISE DE IMAGEM

3.1 Cenários Prováveis

Acidente grave durante o serviço de guarda ao quartel, envolvendo morte ou

não.

3.2 Públicos Afetados

A crise geralmente traz repercussões nos públicos interno e externo, além de

afetar a própria família dos envolvidos. Desse modo, conhecer quem pode ser afetado é

essencial para gerenciar o problema. Aqui são elencados todos os públicos que podem

ser afetados com o desencadeamento de uma crise, de acordo com o livro Relações

Públicas e o Exército Brasileiro nos seus capítulos 6 e 7, que são as famílias das vítimas,

os militares da OM e a mídia.

3.3 Objetivos de Comunicação Específicos

É importante levantar, para os três principais públicos afetados, os seguintes

objetivos de comunicação:

- Familiares das vítimas: Deve-se enfatizar na comunicação com os familiares,

além das ideias-força, amenizar o seu sofrimento, procurando consolá-los diante da

tragédia e ampará-los nas suas necessidades, emocionais, psicológicas e espirituais,

além de cuidar dos encargos de funeral ou de apoio médico. Para realizar tal apoio, é

necessário o suporte de médico, de capelão e de psicólogo, caso seja possível.

- Militares da OM: Serão enfatizadas, além das ideias-força, o risco da profissão

militar, o valor profissional de todos os integrantes, a importância de manter o moral e a

importância do cumprimento de cada missão, individual ou coletiva.
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- Mídia: Devem ser abordadas as ideias-força já elencadas, além da transparência

das ações de investigação, manutenção do fluxo oficial de informações e apoio à

apuração das matérias, ou seja, apoio ao repórter.

3.4 Ideias-força levantadas

Segundo Bonella (2015, p. 123), ideias-força são palavras ou frases sintéticas,

determinadas previamente a partir da análise do problema de comunicação, e que são

definidas com o auxílio de argumentos, fatos, dados, exemplos e outras informações de

suporte. As ideias-força sugeridas para abordar o tema são as seguintes: investigação;

habilitação; fato isolado; profissionalismo; missão; condolências; solidariedade;

comoção; superação; e resiliência.

3.5 Canal de Comunicação

Para uma comunicação eficiente, é necessário que, previamente, se estabeleça o

canal de comunicação mais adequado para falar com o público de interesse estratégico,

ou seja, o que tem mais relevância na gestão da crise. No caso estudado, a seguir, serão

propostos os seguintes canais para a comunicaçao com o público de interesse

selecionado.

Mídia: Nota à Imprensa, Nota de Esclarecimento e Entrevista Individual.

Familiares: Visitas, reunião com o comandante, ligação telefônica, e-mail e

cartas de condolências, se for o caso..

Militares: Avisos em formaturas, reunião no auditório, divulgação em cartazes,

celotex e divulgação no whatsapp.
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3.6 Ações iniciais a implementar2

Como foi abordado anteriormente, um planejamento eficiente e detalhado

facilitará o trabalho da equipe responsável por gerenciar a crise e uma tarefas mais

difíceis, quando não se tem um plano, é elencar as ações iniciais a implementar. Dentro

desse contexto, a seguir, serão elencadas as ações iniciais a adotar em caso de militar

ferido ou morto por acidente com armamento, baseada no procedimento proposto por

Bonella (2015, p. 213 - 220).

a. Socorrer a vítima.

b. Isolar a área do acidente.

c. Acionar a Equipe de Gestão de Crise de Imagem.

d. Controlar a utilização de dispositivos que registrem fotografias e filmagens.

e. Estabelecer local para funcionar o Centro de Gestão de Crise de Imagem.

f. Aumentar a visibilidade do aumento do envolvimento do Comando com a gestão da

crise de imagem.

g. Orientar os militares e servidores civis da organização para que encaminhem

qualquer demanda de informação à Equipe de Gestão de Crise de Imagem.

h. Definir o porta-voz e buscar total sintonia e unidade na comunicação, no discurso e

na retórica.

i. Levantar as ideias-força que serão exploradas.

j. Preparar e enviar a Ficha de Informação de Pronto Interesse do Sistema (FIPIS) ao

CCOMSEx.

k. Preparar e enviar a nota à imprensa.

l. Certificar-se do apoio médico, psicológico e espiritual às famílias das vítimas dos

sobreviventes, prestando-lhes o máximo de assistência possível.

m. Iniciar os procedimentos de preparação do velório, enterro e trâmites burocráticos.

n. Identificar as áreas da Organização Militar que podem sofrer com a crise.

o. Avaliar o cumprimento do plano de gestão de crise de imagem.

p. Posicionar-se adequadamente para garantir o fluxo de informações com os públicos

estratégicos, principalmente com segmentos do público interno, com a mídia e com a

família dos envolvidos.

q. Implementar a política de mídia e manter a comunicação com a mídia, priorizando o

atendimento a jornalistas e buscando ser a principal fonte de informação, buscando:

2 Crise no Exército Brasileiro, BONELLA, 2015, p. 213 – 220
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- colaborar para eliminar as desconfianças e a desinformação e passar à ofensiva,

buscando a antecipação.

- informar as medidas para prevenir ou corrigir o problema.

- informar que o problema será investigado, por meio de inquérito policial militar, e

deixar claro que não há corporativismo no Exército Brasileiro e que somos os maiores

interessados em elucidar e investigar o assunto.

- caracterizar o fato como exceção, evitar palavras negativas ou alarmistas, usar a

técnica de minimizar e de generalizar para enfraquecer; que são as mais convenientes, e

tratar o caso como esporádico.

- se as circunstâncias permitirem, quebrar a má notícia, mencionando as providências

adotadas para indenizações a possíveis vítimas.

- reunir os números e dados sobre a situação que envolve a crise e divulgar os dados

estatísticos favoráveis.

- oferecer o press release com os dados resumidos, para que o jornalista tenha

suporte na hora de redigir a matéria.

- preparar-se para responder às questões polêmicas.

- posicionar adequadamente perante o público formador de opinião, a fim de

gerenciar com eficiência as situações de conflito e de crises de imagem, para que se

cristalize no imaginário da população a ideia de que o EB continua a se pautar pela ética

moral e pela legalidade, em todas as suas ações.

- identificar o que é mais importante para a matéria jornalística do veículo de

comunicação.

- evitar trapacear os públicos com informações fantasiosas.

- não deixar denúncias sem resposta.

- não transmitir imagem arrogante.

- apresentar coerentemente argumentos que refutem os pontos levantados pelas

forças divergentes ou, em determinados casos, que revidem dados e hipóteses

apresentados e que apresentem denúncias a interesses contrários aos objetivos da

instituição ou, até mesmo, que busquem harmonia, conciliação e equilíbrio nas relações

entre os atores envolvidos nos acontecimentos.

- saber agir com inteligência interpessoal perante os jornalistas, mesmo quando há

confronto de perspectivas.

- transmitir imagem de fidedignidade e ser inspirador de confiança, quando está

exposto na mídia.
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- acreditar firme e sinceramente no que está dizendo ou defendendo, no

posicionamento do Exército Brasileiro

- evitar falar sobre possíveis conclusões de inquérito instaurado, juízos de valor,

informações classificadas, informações em off e expressões que denotem opinião

pessoal, tais como “eu acho, na minha opinião, a instituição pensa que, eu acredito”.

- falar à mídia no local do acidente, após os arranjos devidos e depois que a perícia

tenha realizado o seu trabalho.

- colocar-se à disposição para esclarecimentos complementares.

3.7 Preparação prévia de documentos

A preparação prévia de documentos, ou seja, a existência de modelos facilita a

vida do assessor de comunicação, pois, praticamente, limitar-se-á a colocar as

informações corretas no modelo, gerando economia de tempo e velocidade do fluxo de

informações. Nesse tópico, serão apresentados modelos dos seguintes documentos:

press release, nota à imprensa, nota de esclarecimento e FIPIS.

O press release serve para informar o fato sumariamente, ou para convocar a

coletiva de imprensa. As notas à imprensa também poderão estar com o corpo de texto

previamente preparados. As seguintes informações já poderão constar desses

documentos: telefone; e-mail; modelo; nome da autoridade; telefone da ouvidoria entre

outros dados que já podem estar digitados para adiantar o trabalho. Seguem-se os

modelos das documentações citadas com as principais informações que deverão constar

nesses documentos -ideias-força- escritas em itálico entre parênteses:
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a) press release para informar o fato sumariamente;

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

(NOME DA OM CONSIDERADA)

PRESS RELEASE

DISPARO ACIDENTAL DEIXA MILITAR DO (CITAR NOME DA OM) FERIDO

A Seção de Comunicação Social do (OM Considerada) lamenta informar que na

(data), um disparo acidental deixou um militar gravemente ferido. O incidente ocorreu

por volta de (hora) entre dois soldados que prestavam o serviço de guarda ao

aquartelamento.

O fato está sendo apurado e, tão logo seja possível, outras informações serão

prestadas (Informar que em breve terá uma informação mais completa).

O (OM Considerada), está aberta para contatos para esclarecimento do fato

pelos órgãos de imprensa e a população. Nossa ouvidoria encontra-se a disposição pelo

telefone (__) __________ (das ___h às ____h) e pelo e-mail: ____________________.

Para agendamento de entrevistas dispomos de nossa Assessoria de Imprensa através do

telefone (__) __________ (das _____h às ______h) (disponibilizar os contatos para os

veículos de comunicação obterem informações)

EXÉRCITO BRASILEIRO BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA!

Seção de Comunicação Social da (Citar nome da OM considerada)
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b) Nota à Imprensa para acidente com armamento que deixa militar ferido;

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

(NOME DA OM CONSIDERADA)

NOTA À IMPRENSA

MILITAR MORRE EM ACIDENTE COM ARMAMENTO

A Seção de Comunicação Social do (Citar no nome da OM), lamenta informar

acidente ocorrido no (data) no (citar a organização militar do crime) sediado na cidade

de (citar a cidade sede organização militar), quando ocorreu (descrever sumariamente

o acidente).

No local de disparo, estava, sozinho, o (graduação e nome completo do militar,

se já estiver autorizado pela família), que foi encontrado no (local e modo como foi

encontrado).

Imediatamente (presteza), o militar foi socorrido pela (equipe médica do

quartel), para a emergência do hospital, onde foi submetido a (uma cirurgia), no

entanto não resistiu e veio a óbito.

Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos (investigação)

que tem como responsável um oficial experiente em segurança do aquartelamento

(profissionalismo, especialista).

Todo o apoio médico, psicológico e espiritual está sendo prestado aos militares e

familiares dos envolvidos neste acidente (apoio, condolências).

Para mais esclarecimentos sobre o fato, o Comando militar do Sudeste, encontra-

se à disposição pelo telefone (__)________________ (das _____h às ______h) e pelo e-

mail: ____________________________.

EXÉRCITO BRASILEIRO BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA!

Seção de Comunicação Social da (Citar nome da OM considerada)
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c) Nota à Imprensa para acidente com armamento que deixa militar ferido

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

(NOME DA OM CONSIDERADA)

NOTA À IMPRENSA

ACIDENTE COM ARMAMENTO DEIXA MILITAR FERIDO

A Seção de Comunicação Social do (Citar no nome da OM), lamenta informar

acidente ocorrido no (data) no (citar a organização militar do crime) sediado na cidade

de (citar a cidade sede organização militar), quando ocorreu (descrever sumariamente

o acidente).

No local do acidente, estava, sozinho, o (graduação e nome completo do militar,

se já estiver autorizado pela família), que foi encontrado (modo como foi encontrado).

Imediatamente (presteza), o militar foi socorrido pela (equipe médica do

quartel), para a emergência do hospital, onde foi submetido a (uma cirurgia) e

encontra-se em (situação em que se encontra).

O Exército preza pela segurança em todas as suas atividades (segurança e

profissionalismo). Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos

(investigação) que tem como responsável um oficial experiente no assunto

(profissionalismo).

Todo o apoio médico e psicológico está sendo prestado ao militar e a seus

familiares (suporte, condolências)

Para mais esclarecimentos sobre o fato, o Comando militar do Sudeste, encontra-

se à disposição pelo telefone (__)________________ (das _____h às ______h) e pelo e-

mail: ____________________________.

EXÉRCITO BRASILEIRO BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA!

Seção de Comunicação Social da (Citar nome da OM considerada)
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d) Nota de Esclarecimento

Caso algum veículo de comunicação, publique matéria com dados errados, cabe

à Seção de Comunicação Social da OM fazer uma nota de esclarecimento e pedir que a

matéria seja retificada.

Em refutação à matéria jornalística intitulada “(citar o nome da matéria)”,

assinada pelo jornalista (citar o nome do jornalista), do jornal “ (citar o nome do

jornal)”, a Seção de Comunicação Social do (OM Considerada), solicita que a matéria

seja retificada na mesma página em que houve a publicação, tendo em vista a matéria

estar em desacordo com a nota enviada. O Exército Brasileiro baseia-se na verdade para

divulgar seus fatos, nenhuma informação será omitida e muito menos inventada (ideia –

força: refutação de matéria jornalística).

3.8 Linha de Argumentação

1) O Exército prioriza a segurança em todas as atividades e o caso foi uma exceção;

2) Toda a equipe estava apta a cumprir a cumprir a missão e conheciam todas as normas

de segurança;

3) Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar o acidente e o resultado será

divulgado em data oportuna;

4) O Comando do Batalhão e todos os seus integrantes lamentam o ocorrido e enviam

condolências à família das vítimas; e

5) Todo o apoio espiritual e psicológico está sendo prestado aos envolvidos e seus

familiares.

3.9 Linha de Refutação a Perguntas Críticas

a) pergunta nº 1: Houve negligência em algum procedimento?

- resposta nº 1: os militares do EB são altamente preparados e se adestram

anualmente. Temos os registros de todas as instruções.

b) pergunta nº 2: Os militares eram peritos no uso do armamento?
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- resposta nº 2: todos os militares estavam aptos a utilizar o armamento e

conheciam todas as normas de segurança relativas ao uso desse material bélico.

c) pergunta nº 3: Todas as medidas preventivas foram adotadas?

Em toda atividade militar, seja de instrução ou de serviço, a segurança é

priorizada. Todavia, falhas podem ocorrer. Foi instaurado um Inquérito Policial Militar

para apurar as causas e verificar se houve imperícia, imprudência ou negligência.

Vamos aguardar a solução e o resultado será divulgado oportunamente.

3.10 Ligações Necessárias

Além de todos os integrantes da equipe, corpo de bombeiros, polícias civil e

militar, polícia científica, fornecedores, perícia militar, polícia do Exército, Hospital

Militar de Área, e outros órgãos específicos se for o caso. Também é importante que o

mailing list esteja atualizado, para facilitar o contato com editores, pauteiros e

jornalistas.

Cabe ainda, ressaltar a importância do princípio da redundância das

comunicações, ou seja, multiplicar os modos de contato, telefone fixo e celular, e-mail e

whatsapp, visando a agilizar a comunicação com os atores necessários.

3.11 Ações a realizar na Gestão da Crise

3.11.1 Antes da Crise

Devem ser respondidos os seguintes questionamentos: Quais os temas e eventos com

maior potencial de risco? Qual o posicionamento da mídia? Qual o destaque? Há

divergência na abordagem entre os diferentes meios de comunicação?A lista de contatos

está atualizada?

Há um plano de gestão de crises? A equipe está montada? Todos estão presentes? Quem

são os substitutos? Onde funcionará o gabinete de crise? Há meios disponíveis?
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3.11.2 Durante a Crise

Todos os procedimentos foram adotados pelo gabinete de crise? Há necessidade de

algum apoio? Falta alguma coisa? Quem está acompanhando a evolução dos

acontecimentos?

Foram enviadas notas à imprensa? Há necessidade de enviar alguma nota de

esclarecimento?

Quem é o porta-voz? Ele está preparado? Quais são os riscos de prejudicar a

credibilidade e a imagem da instituição?Todos os militares e os civis sob a

administração militar foram orientados ? Sabem os procedimentos a adotar, caso sejam

abordados por jornalistas?

Foi solicitado apoio à Comunicação Social do Comando Militar de Área? Todo o

procedimento adotado está coerente? Foram feitas as modificações sugeridas? Quem

acompanhará os veículos de mídia e as redes sociais? A família dos envolvidos está

amparada?

3.11.3 Depois da Crise3

Depois da crise devem ser adotados os seguintes procedimentos: a. Deve-se demonstrar

o apoio da Força aos públicos interno e externo que prestaram apoio durante a crise; b.

Os públicos deverão ser esclarecidos sobre:1) conclusão preliminar sobre a investigação;

2) prosseguimento do processo de apuração; 3) providências adotadas para ressarcir

dano; 4) providências adotadas para evitar perdas/lesões humanas; 5) providências

adotadas para impedir a repetição de fatos de natureza semelhante; 6) providências

adotadas em relação aos familiares dos envolvidos; e 7) outras informações julgadas

cabíveis para o problema.

3 Fundamentos da Comunicação Social, 2ª edição 2017b, p. 5-4



40

3.12 Plano de informação ao público interno da OM

Esse plano deve basear-se nas ideias-força destinadas ao público interno e os

canais de comunicação em que elas serão anunciadas, planejar a oportunidade e a

duração de tempo da divulgação de cada ideia-força, bem como as responsabilidades

decorrentes. Serão usados os seguintes canais de comunicação: - reunião de quadros;

avisos nas formaturas das subunidades; avisos em formatura geral; uso de celotex; e

intranet.

3.13 Porta-Voz

A escolha do porta-voz é orientada por atributos da pessoa, não por antiguidade

ou ocupação funcional em seções de comunicação social do Exército. Deve ter

inteligência interpessoal e comunicabilidade. Deve ter os atributos indispensáveis para

representar a instituição e aumentar a sua credibilidade4. Portanto, deve-se ser

designado como Porta-Voz, o Oficial que detiver essas características.

3.14 Equipe de Gestão de Crises de Imagem (EGCI)

A EGCI proposta para o tipo de crise aqui proposta é: Comandante, Chefe do

Estado-Maior, Chefe da 1º Seção, Chefe da 2ª Seção, Chefe da 3ª Seção, Chefe da 4ª

Seção, Assessor de Comunicação, Assessor Jurídico, Chefe da Seção de Saúde, o

Encarregado da Ouvidoria e o Capelão Militar.

4 Relações Públicas e o Exército Brasileiro,2015, p. 414 e 415
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3.15 Centro de Gestão de Crises de Imagem (CGCI)

O Centro de Gestão de Crises de Imagem, é o local destinado para que a crise

seja gerenciada. Este local deverá possibilitar uma reunião da equipe designada, assim

como dispor de meios para colocar o plano de ação em prática. Paralelo a esse Centro.

Outros locais também estarão diretamente envolvidos com a crise, como a sala em que

estiver à disposição do encarregado do Inquérito Policial Militar, a sala de Comunicação

Social e a Seção de Pessoal.

Junto ao Pl Ges Cri Img, acrescenta-se a aquisição dos materiais e equipamentos

necessários para compor o Centro de Gestão de Crises de Imagem. Dessa forma,

considera a necessidade de computadores portáteis; telefonia celulares móvel;
câmeras fotográficas; filmadoras de vídeo; conexões para transmissões de
mídia; televisões; rádios; equipamentos de videoconferência; aparelhos
telefônicos capazes de realizar áudioconferência, viva voz e gravação;
gravadores; datashow; equipamento de som; microfones; backdrops;
conexão à rede local e à internet; roteadores; impressoras; mapas; mesas;
cadeiras; e material de expediente, como placas indicativas, flipchart, quadro
branco, papel, canetas, lápis, marcadores de textos, grampeadores, mídias, etc
(BONELLA, 2015, p.230 ).

3.16 Unidade de discurso

Segundo Bonella (2015, p. 140), a unidade de discurso e de retórica deve ser

pautada de acordo com os interesses da Instituição. Ela é formada com a redação das

ideias força, que pode ser da maneira que se segue:

“A Organização Militar está investigando os fatos (ideia-força de investigação),

o fato em si não ocorrerá novamente (ideia força de fato isolado), o acidentado estava

realizando uma missão prevista e publicada no boletim interno (ideia –força de missão) .

O militar tinha grande experiência na atividade em questão (profissionalismo). O

Comandante do Batalhão já prestou toda assistência médica, religiosa, e espiritual à

família do acidentado (ideia-força de solidariedade). O Exército Brasileiro presta suas

condolências à família da vítima ( ideia-força de condolências)”.
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3.17 Declaração aos públicos afetados

As ideias-força que podem ser exploradas para o Público Interno podem ser

superação, liderança, motivação profissional, moral elevado, superação, solidariedade

militar, orgulho profssional, companheirismo, valorização dos esforços de comuicação

da Força, importância de estar bem informado e satisfação em contribuir com a imagem

do Exército.

Para o público externo, podem podem ser explorados nos discursos as seguintes

ideias-força: conhecimento da Força Terrestre; cooperação mútua; defesa da Pátria;

soberania; integração; desenvolvimento; convivência; bom relacionamento;

conhecimento da importância do Exército; credibilidade e confiabilidade do Exército

junto à sociedade; agilidade de atendimento; transparência e confiança mútua.

3.18 Números e dados estatísticos favoráveis

Obter números e dados estatísticos julgados úteis para a mídia e favoráveis ao

posicionamento da Força Terrestre. Como por exemplo, pode-se quantificar o número

de horas de serviço que foram concluídas desde o último acidente e fazer o comparativo

com o caso atual. Exemplo: foi um 1 caso em 1000 escalas de serviço de guarda. Como

são 20 soldados que compõem a guarnição que tira serviço com armamento por dia, foi

um caso que ocorreu entre 20 mil militares.

3.19 Perguntas permanentes de opinião (antes, durante e depois da crise).

Elaborar pesquisas com o público interno nos diversos estágios da crise -pré,

durante e após, com base em indagações que permitam a avaliação dos impactos

gerados pelos procedimentos de gestão da crise de imagem, das repercussões causadas

pela crise em si e dos registros de segurança no serviço e bem como dos procedimentos

adotados para se evitar acidentes.
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3.20 Acertos Logísticos

Verificar a necessidade dos acertos logísticos necessários para gerir a crise de

imagem em questão, seja com relação a deslocamentos de equipes de reconhecimento,

de resgate, de evacuação de mortos e de mídia ou referente a acomodação de familiares

das vítimas e equipes de suporte médico, psicológico ou espiritual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Exército pauta seus valores na hierarquia e na disciplina e construiu uma forte

reputação desde sua criação. Possui grande relevância junto à sociedade, pois é a

instituição que possui o maior índice de credibilidade do país, com cerca de 70 por

cento de aprovação5, Desse modo, essa proeminência, juntamente com a aproximação e

o apelo são alguns dos critérios de noticiabilidade ligados a essa Instituição. Logo, o

que acontece no Exército é notícia, portanto deve-se zelar pela preservação da imagem

da Força Terrestre.

A exata compreensão dos militares, em todos os níveis, dos múltiplos aspectos

da Comunicação Social e de seu emprego como instrumento a mais de influência

psicológica e de preservação e fortalecimento da imagem da Força Terrestre ensejará o

aperfeiçoamento da Instituição e a conquista eficaz de seus objetivos.

Observou-se neste trabalho a importância de se conhecer os conceitos de opinião

pública, privada e publicada, assim como a influência da rápida disseminação de notícia

pelas mídias sociais e sua influência nas pautas que estão vigentes no momento, em que

essa velocidade do fluxo de informações demanda constantes atualizações.

Portanto, o Oficial de Comunicação Social deve saber que não basta transmitir

informação com rapidez, mas dados claros, concisos e precisos, devendo também ser o

conteúdo constantemente apurado e atualizado, principalmente em casos específicos em

que há uma evolução da situação.

A importância de ser construída e mantida uma boa reputação também foi

abordada, pois esse é instrumento valioso que favorece a superação de crises, pois

empresas ou instituições com boa reputação tratam uma eventuais crises de imagem

como exceção e não como prática reiterada. Nesse último caso, poderia acarretar falta

de credibilidade e prejudicar a imagem da instituição.

Para a confecção desse trabalho realizou-se pesquisa com uma amostra de

oficiais, subtenentes e sargentos com mais de 20 anos de serviço em média e, desse

universo de pesquisa, constatou-se que mais de 60% trabalharam em alguma OM que já

vivenciou acidentes com armamento ocorridos no serviço de guarda ao aquartelamento.

Esse número consequentemente aumentaria se essa pesquisa abrangesse outro tipo de

5 Relatório da FGV ICJBrasil - 2º e 3º trimestres / 2014, disponível em
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618
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acidente, o que ressaltou tanto a relevância do assunto quanto a importância de estar

preparado para gerir crises de imagem.

Essa pesquisa permitiu constatar que essas crises têm padrões característicos que

se repetem, o que dá subsídios para a elaboração de planos, de modo a permitir a quem

se dispuser a ler e estudar o assunto e ter base em ações práticas que visam preservar a

imagem do Exército ante situações que vivenciam-se com mais frequência, como os

acidentes com armamento no serviço da guarda ao aquartelamento de Organizações

Militares.

Para mitigar esses padrões que se repetem e colocar em prática o plano de gestão

de crises de imagem, a Comunicação Social é ferramenta facilitadora da ação de

comando, que possibilita a multiplicação do poder de combate. Constitui-se importante

meio de que dispõe o comandante operacional para motivar, manter os princípios que

norteiam a Instituição e exercer uma efetiva liderança sobre seus subordinados, além de

um excelente instrumento a ser utilizado para projetar a imagem da Instituição.

Por fim, este trabalho buscou aplicar teoria à prática castrense, assim como

resumir conceitos e procedimentos referentes à gestão de crises de imagem decorrentes

de acidente envolvendo armamento no serviço de guarda ao aquartelamento de

Organizações Militares e propôs um passo a passo de como gerir esse tipo de crise,

ressaltando a importância do planejamento para estar preparado para enfrentar crises de

imagem, visando a preservar a reputação da Instituição Exército Brasileiro.
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