
Texto preliminar sobre Comunicação em situações de crise 
 

Qualquer organização, ao longo de sua trajetória, pode passar por momentos de 

turbulência institucional, desencadeada por fatores internos e externos.  

Quando isso acontece, frequentemente, a imagem e a reputação acabam sendo 

penalizadas, o que exige uma gestão adequada das situações de crise, com 

atenção especial ao trabalho de comunicação. 

A existência de um sistema competente de gestão de riscos permite que uma 

instituição, diante de uma situação de crise, possa agir de forma rápida e 

adequada para impedir ou atenuar o seu impacto. 

O IFRJ deve dispor deste sistema de gestão de riscos para mapear potenciais 

ameaças à instabilidade institucional, que podem ser contextualizadas a partir 

de um cenário abrangente que contempla fatores políticos, socioculturais ou 

econômicos, passíveis de acarretar prejuízos financeiros, patrimoniais e 

desgastes à imagem do Instituto. 

Embora nem todos os potenciais fatores que desencadeiam as crises estejam 

sob controle, na maioria dos casos elas podem ser previstas. A existência deste 

Sistema de Gestão de Riscos torna possível identificr previamente e adotar 

medidas preventivas para evitar que eles ocorram ou pelo menos atenuar o seu 

impacto. 

 

O Comitê de Crise 
É essencial que o IFRJ constitua um Comitê de Crise, com membros 

permanentes, que representem os diversos setores do Instituto e convidados 

que possam integrá-lo provisoriamente, em determinadas situações de crise. 

Este Comitê deve estar articulado com os diversos campi, tendo em vista que 

muitas crises institucionais se originam a partir de situações ocorridas local ou 

regionalmente e que tendem, pela sua repercussão, envolver toda a instituição. 

A estrutura profissionalizada de comunicação (CGCOM) deve, obrigatoriamente, 

integrar o Comitê de Crise porque, quase sempre, situações de instabilidade 

institucional exigem um esforço especial de comunicação. Este Comitê de Crise 

deve estar atento e ser informado, com antecipação, sobre fatos ou 

circunstâncias com capacidade para desencadear uma crise. 

 



 
A gestão centralizada do processo 
Durante a ocorrência de uma situação de crise, é fundamental que o processo 

de gestão da comunicação no IFRJ seja centralizado, evitando que a 

manifestação de posições ou versões que não coincidam com a oficial sejam 

explicitadas. Nestas situações, é comum observar, por parte dos públicos 

estratégicos e da sociedade, leituras não corretas sobre os motivos de sua 

ocorrência e sobre as providências a serem tomadas para sua superação. 

É indispensável reconhecer que o comportamento e a atuação dos porta-vozes 

durante as situações de crise devem levar em consideração uma série de 

aspectos (fatores desencadeadores da crise, a sua amplitude e o seu impacto, 

e setores do IFRJ envolvidos, por exemplo). Recomenda-se que estas questões 

sejam debatidas previamente de modo que as decisões a este respeito possam 

estar precisamente explicitadas no Plano de Gestão de crise. 

A gestão do processo deverá estar sob a responsabilidade do Comitê de crise, 

que definirá quais são os porta-vozes autorizados a se manifestarem a este 

respeito durante este período. 

O Comitê de Crise deverá se manter permanentemente atento, de modo 

acompanhar a repercussão da crise junto aos públicos estratégicos e a 

sociedade, definindo as ações de comunicação a serem realizadas (emissão de 

comunicados para os públicos internos e externos, realização de coletivas para 

a imprensa, utilização das mídias sociais etc. 

 

O Plano de Gestão de Crise 
O Comitê de Crise deve elaborar, para cada situação de instabilidade 

institucional, um Plano de Gestão de Crise. Este plano incorporará as ações a 

curto, médio e longo prazo, a serem implementadas, com a participação direta 

da CGCOM, tendo em vista o papel relevante desta Coordenação no 

planejamento e execução das atividades que dizem respeito à comunicação com 

os públicos estratégicos e a sociedade. 

Este Plano deve ser elaborado logo que o Comitê de Crise identifique a 

possibilidade de ocorrência de uma instabilidade institucional, de modo a 

assumir uma perspectiva proativa. 

O Plano de gestão de crise deve prever: 



a) Sistema para detectar os indícios de uma possível crise; 

b) Ações imediatas e posturas ideais para debelar a crise em seus primeiros 

momentos; 

c) Setores ou pessoas a serem envolvidos na ocorrência em função do tipo de 

crise; 

d) Fontes oficiais ou autorizadas, com o perfil adequado para representar a 

organização na crise; 

e) Mobilização dos canais de relacionamento para a gestão de comunicação 

durante e após a crise. 

O Plano de Gestão de crise deve ser o mais detalhado possível e, 

obrigatoriamente, terá como suporte as orientações indicadas no Sistema de 

Gestão de Riscos, elaborado antecipadamente. 

Ele definirá as ações a serem realizadas imediatamente após a confirmação de 

que a crise esteja prestes a ser desencadeada e indicará os setores ou os 

gestores que atuarão na linha de frente da crise, atuando como fontes oficiais. 

O Plano de Gestão de Crise definirá as ações a serem realizadas imediatamente 

após a confirmação de que a crise esteja prestes a ser desencadeada e indicará 

os setores ou os gestores que atuarão na linha de frente da crise, atuando como 

fontes oficiais. 

É importante reconhecer que as instituições públicas tendem, em geral, a 

merecer maior atenção da sociedade, da imprensa e dos cidadãos de maneira 

geral na ocorrência de uma crise. 

 

A comunicação durante e após a crise 
O Comitê de Gestão de Crise, em parceria com a CGCOM, definirá o conjunto 

de atividades de comunicação a serem realizadas durante a crise. Certamente, 

este conjunto incorporará: 

a) Comunicados internos e externos voltados para o esclarecimento dos públicos 

estratégicos sobre a crise (motivos e providências para sua solução); 

b) Realização de ações junto à mídia local, regional, estadual e nacional visando 

divulgar a versão oficial do Instituto em relação à crise; 

c) Monitoramento da repercussão da crise nas mídias tradicionais e sociais, com 

atenção especial à manifestação dos públicos estratégicos que possam ter sido 

impactados diretamente pela ocorrência da crise. 



A CGCOM deverá elaborar, ao final, um relatório objetivo sobre o trabalho de 

comunicação durante a crise, destacando as virtudes e as lacunas encontradas 

no período, de modo a permitir que as falhas e os ruídos de comunicação sejam 

eliminados ou reduzidos em situações posteriores. 

 

Boas práticas de comunicação em situação de crise 
A proatividade, o profissionalismo, a ética, a transparência são atributos 

fundamentais em todo o processo de gestão de crise. Eles contribuem para 

garantir credibilidade junto aos públicos envolvidos e à sociedade e impedir que 

o IFRJ se torne refém das versões que circulam, interna e externamente. 

Recomenda-se que o Instituto se manifeste o mais rápido possível sobre os 

motivos da crise, o seu impacto, e indicando as ações a serem implementadas 

tanto para debelar a crise, como para evitar que situações similares se repitam 

no futuro. 

Os públicos internos devem merecer atenção especial no processo de 

comunicação da crise porque os públicos estratégicos externos e a sociedade 

costumam reportar-se a eles para a obtenção de informações sobre a situação 

de crise. Eles devem estar, portanto, suficiente e precisamente esclarecidos para 

que possam atuar efetivamente como multiplicadores da versão oficial. 

Constitui grave equívoco permitir que os públicos externos sejam informados por 

agentes externos porque, necessariamente, eles não reproduzem 

adequadamente as circunstâncias da crise. 

A imprensa, seja ela local, regional, estadual ou nacional, deve ser informada de 

maneira constante sobre a crise, com a realização de coletivas, emissão de 

comunicados e a utilização das fontes oficiais, autorizadas pelo Comitê de crise. 

Neste sentido, é fundamental deixar claro para os jornalistas qual é a instância 

oficial que se manifesta pelo IFRJ durante a crise, de modo a garantir a 

confiabilidade das informações divulgadas. 

No Portal do IFRJ, mais precisamente na Sala de Imprensa, deverão estar 

postadas todas as informações geradas durante a crise (comunicados, releases, 

vídeos) para que possam ser consultadas pela imprensa e outros interessados. 

Quando da existência da intranet, a ser implementada no IFRJ, estas 

informações também estarão disponíveis de forma exclusiva para os públicos 

internos que poderão acessá-las durante todo o processo. 



Recomenda-se que os diversos porta-vozes do Instituto, que podem variar em 

função de cada situação de crise específica, participem, previamente, de um 

programa de treinamento focado no relacionamento com a mídia (Media 

Training). Na prática, este programa incluiria os representantes do campus / 

diretorias / Pró-Reitorias e, teria como objetivo indicar as posturas a serem 

observadas para enfrentar a diversas situações de crise, com atenção especial 

à interação com veículos e jornalistas. A CGCOM será responsável por 

coordenar este programa, buscando alinhá-lo às demandas e condições 

específicas do Instituto. 

Os porta-vozes, devidamente autorizados a se manifestarem em nome do 

Instituto durante a crise, devem evitar confrontos com a imprensa ou entidades 

(sindicatos, associações), agindo com equilíbrio, ainda que identifiquem 

intenções de pessoas ou grupos, de tumultuar o processo.  

Todas as situações potencialmente capazes de provocar uma crise deverão, 

imediatamente, ser reportadas ao Comitê de Crise. Muitas vezes, a crise se inicia 

por motivos aparentemente simples, mas pode ganhar corpo se providências 

não forem tomadas logo para evitar que ela se agigante. 

 

 


