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Resumo 

 

Organizações públicas e privadas disputam, cotidianamente, um lugar no 

imaginário de seus interlocutores. E nesse espaço, marcado pela incerteza, se 

formam as percepções, assim como nascem e se fortalecem os 

relacionamentos, configurando reputações produzindo ou rompendo vínculos de 

longo prazo. Os eventos críticos que geram as crises geram reações imediatas 

expressas de diversas formas e reafirmaram, no decorrer e após as crises, que 

hoje as decisões cada vez mais são tomadas em função de percepções (FORNI, 

2013). Nesse artigo, buscamos confrontar a forma como foi feito o gerenciamento  

dos  eventos  críticos  pela  Presidência  da  República  com  as recomendações 

teórico-práticas dos estudos de Gerenciamento de Crise, especialmente no que 

se refere às práticas comunicacionais consideradas como adequadas para 

estabelecer o diálogo necessário e mitigar o impacto da crise sobre a imagem e 

a reputação da organização. 
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Introdução 

 

Seja pelo olhar do senso comum, pela análise de jornalistas especializados ou 

pelos estudos que já começam a surgir em diversas áreas do conhecimento, a 

presença das multidões nas ruas das principais cidades brasileiras em junho de 

2013 se constituiu em uma grande crise3. Foi um momento de ruptura na 

normalidade e de súbita mudança no curso dos acontecimentos. Milhares de 

brasileiros assumiram o espaço público e foram às ruas para protestar. O 

movimento que, entre outras, ganhou a denominação de #Vemprárua4 mudou a 

rotina da população e produziu intenso impacto comunicacional. Gerado no 

ventre das mídias sociais5, tornou-se conteúdo de análise para o campo da 

comunicação organizacional pelo viés do gerenciamento de crise. 

 

Entre os interlocutores envolvidos nos eventos de junho de 2013, o governo 

brasileiro e, especialmente, a Presidência da República como instância máxima 

de poder público, foi diretamente afetada. Para os poderes constituídos se 

direcionaram as principais mensagens de insatisfação e, também, era deles que 

a população nas ruas esperava respostas imediatas e consistentes. As palavras 

de ordem provocavam, questionavam e acusavam, em uma evidente busca pelo 

estabelecimento de diálogo e de alguém que, representando o poder, pudesse 

responder às questões levantadas pelas vozes (e cartazes) dos manifestantes. 

 

                                                            
3 “Se examinarmos a etimologia da palavra crise, compreenderemos que, nas suas origens 
gregas, ela não denotava um sentido negativo, mas sim uma tomada de posição, um julgamento 
ou decisão capaz de separar o verdadeiro do falso. No grego, krisis, eo¯s é tanto a faculdade de 
distinguir, separar, quanto debate, disputa; o verbo do qual essa palavra deriva é krínó e denota 
a própria ação de julgar (para decidir melhor). A forma latina  crìsis,is passou a significar o 
momento de decisão cujo objetivo é a execução de uma mudança súbita no curso de um 
acontecimento, de uma ação, de uma doença etc. As palavras derivadas de crise — como 
crítica, critério, endócrino — não têm sentidos negativos; ao contrário, evocam até mesmo 
alguma produtividade” (VEIGA NETO, 2008, p. 143). 
4 Expressão baseada em música do grupo musical O Rappa e que se transformou em uma das 
palavras de ordem que mais se ouviu em todo o Brasil, nas diversas manifestações ocorridas. O 
símbolo conhecido como jogo da velha e a grafia  da  expressão,  escrita  de  forma  junta,  sem  
espaçamento  entre  as  palavras  é  uma  forma  de  uso  que  se convencionou nas redes sociais 
da internet como palavras e expressões que agem como indexadores de conteúdo 
5 Mídias  sociais  como  o  Facebook  foram  intensivamente  utilizados  para  mobilizar  a  
população  e  articular  os protestos. 
 



 

 

As manifestações de junho de 2013 apareceram como uma 

novidade na cena pública brasileira, constituindo-se em um 

acontecimento político de grande visibilidade, seja pela 

quantidade de pessoas que conseguiu juntar nas vias 

públicas, levando às ruas mobilizações de massa só vistas 

no Brasil nas décadas de 1980 e início dos anos 1990, com 

o impeachment do presidente Collor de Melo, seja pelo 

seu aparecimento na im- prensa tradicional após as 

atrocidades da polícia nas primeiras manifestações do 

Movimento do Passe Livre (MPL) em São Paulo. A partir 

desse fato, a mídia passa a colocar o movimento em 

evidência, ao mesmo tempo em que tenta impor suas 

bandeiras ao movimento. Outro aspecto importante de tais 

manifestações diz respeito à perplexidade dos 

representantes políticos institucionais, assim como os 

representantes da sociedade civil organizada, ante a 

efervescência dessas manifestações (MOREIRA e 

SANTIAGO, 2013, p.13). 

 

“A crise quase sempre representa [...] um passivo de imagem, um arranhão na 

reputação” afirma Forni (2013, p. 6). Compreendendo que a Presidência da 

República esteve no centro dos acontecimentos, buscamos responder algumas 

inquietações: o quanto a imagem e a reputação do Governo foram afetados com 

a crise? Quais as falhas na gestão comunicacional dos eventos por parte do 

governo da presidente Dilma Rousseff? Que percepções imediatas foram 

geradas a partir dessa gestão comunicacional? Adotando o estudo de caso como 

metodologia de investigação, observamos o “fenômeno contemporâneo dentro 

de um contexto da vida real” (YIN, 2001, p. 32), confrontando as estratégias 

adotadas pela Presidência da República na gestão comunicacional da crise 

com as recomendações dos teóricos que sistematizam protocolos de ação para 

momentos nos quais os problemas atingem grande magnitude e desafiam a 

normalidade. 



 

 

 

Para iluminar o objeto empírico a ser investigado, a revisão teórica considera 

como elementos centrais, a complexidade da comunicação contemporânea e, 

especialmente, da comunicação das organizações públicas e privadas, assim 

como a relação das estratégias e práticas comunicacionais com a imagem e a 

reputação e os riscos de incomunicação. Da mesma forma, as investigações 

teóricas sobre a comunicação nos processos de gestão de crise são 

fundamentais para que seja possível produzir inferências a partir do estudo de 

caso da crise que aqui denominaremos como #Vemprárua. 

 

Centralidade da comunicação e riscos de incomunicação na Sociedade 
Aberta 

 

Para promover uma leitura das práticas comunicativas que envolvem as 

manifestações que tomaram conta das ruas do Brasil em junho de 2013, 

partimos de uma conceituação possível de comunicação. Para Silva (2006), “[...] 

comunicação é contato, pôr em relação, vincular, fazer comungar, partilhar um 

universo semântico, responder a um apelo, a uma chamada, a uma incitação ao 

diálogo, um encontro de diferenças” (p.20). 

 

Esse lugar ou compreensão de comunicação encontra abrigo em uma lógica 

societal que Wolton (1996) nomeia como sociedade aberta. É na sociedade 

aberta, que emerge na configuração contemporânea do social, o lócus no qual se 

amplia o espaço da comunicação,  fazendo  com  que  haja  avanços  também  

no  sentido  de  promover religações e contextualizações. 

 

“Quando são livres, os homens encontram-se em face da comunicação”, afirma 

Wolton. Uma “sociedade móvel, aberta, voltada para a mudança, que privilegie a 

iniciativa, separe o religioso do político e do militar, reconheça a singularidade e a 

igualdade dos sujeitos, o direito da expressão” (WOLTON, 2006, p. 26) é onde a 

comunicação assume o seu lugar privilegiado: 

 



 

 

 

A vitória da comunicação é acompanhada por uma mudança 

em seu estatuto. É menos um processo, com início e um fim, 

do que uma questão de mediação, um espaço de 

coabitação, um dispositivo que visa amortecer o encontro de 

várias lógicas que coexistem na sociedade aberta 

(WOLTON, 2006, p. 32). 

 

Na complexidade do tempo vivido, é preciso extrapolar a mera transmissão de 

informações e nos situarmos no tenso espaço da confiança, do vínculo e das 

relações. “Informar, expressar-se e transmitir não são mais suficientes para criar 

uma comunicação” (Wolton, 2006, p.31). Para que a comunicação aconteça, 

embora se saiba que no horizonte das relações é permanente a presença do 

risco da incomunicação, parte-se da questão central que é o outro. O outro que 

aqui assume o lugar de interlocutor. E como afirma Wolton (2010), é aí que tudo 

se complica. 

 

Ontem, a comunicação era hierárquica, quase sempre 

limitada à transmissão, sem possibilidade de discussão de 

parte do receptor/ator. Hoje, quase todo mundo está em pé 

de igualdade, negocia e responde. [...] O reconhecimento do 

estatuto do receptor perturba tudo, pois legitima a questão 

da alteridade (WOLTON, 2010, p. 59). 

 

Um dos espaços que evidenciam essa nova relação comunicacional dos sujeitos 

na sociedade aberta são as mídias sociais na internet. Se, como afirma Maffesoli 

(2006), vivemos a crise do indivíduo identitário e a reemergência de outro modo 

de est ar junto, a mídia social provou que, ao mesmo temporariamente, tornou-se 

lugar de convergência de quem desejava  manifestar  a  insatisfação  e articular  

o  movimento  público.  Uma espécie de catalisador da emoção pública, um 

espaço onde quase todo mundo está em pé de igualdade, negocia e responde 

(WOLTON, 2006). 



 

 

 

Para além do espaço das mídias sociais e das relações diretas entre sujeitos, 

é relevante perceber o cenário comunicacional das organizações públicas e 

privadas. Elas estão inseridas em um ambiente midiático. A busca de legitimação 

por meio da mídia, seja ele de massa, direcionada, online ou off-line, produz 

impacto na escolha das estratégias de comunicação global das organizações. 

Essa condição produz, em eventos críticos e crises um efeito acelerado sobre a 

imagem e a reputação de empresas, marcas, governos e pessoas públicas. 

 

[...]  é  razoável  considerar  que  se  televisão,  rádio,  jornal  

e internet se constituem em esfera central de visibilidade; 

para instituições e sujeitos, este quadro traz implicações, 

especialmente àqueles que dependem da imagem, como as 

instituições privadas, públicas e os atores políticos, para 

legitimar-se e legitimar seus atos (KEGLER, Bruno, 2011, 

p. 14). 

 

A imagem, entendida como percepção da organização, sustentada por diferentes 

públicos (ALMEIDA, 2008, p. 38) ou interlocutores tem na comunicação, um 

elemento determinante para sua sustentação ou modificação. Já a reputação, é a 

consolidação das diversas imagens ao longo do tempo (Idem, p.41). “A imagem 

das organizações, na mente de seus diversos públicos [...] tende a ser fugaz, 

efêmera, vulnerável a alterações de toda a ordem [...]” (IASBECK, 2007, p.89). 

 

Se no cotidiano, a presença intensiva e pulverizada da mídia afeta as relações 

e os vínculos entre os sujeitos e entre os sujeitos e as organizações, 

produzindo efeitos positivos e negativos sobre a imagem e a reputação, em 

situações de crise, o impacto é potencializado. Mesmo recente, a produção 

teórica e as pesquisas sobre a importância dos  processos  comunicacionais  

no  gerenciamento  das  crises  bem  despertando  o interesse dos 

pesquisadores. 

 



 

 

Comunicação nas crises de imagem e reputação 

 

Crises são mais do que um conjunto de problemas. “Não são altos e baixos [...]. 

São acontecimentos mais graves. Mas podem surgir de fatos triviais” (FORNI, 

2013, p. 5). No ambiente das organizações, definições se multiplicam. Para 

Lerbinger (1997), são acontecimentos que trazem ou têm potencial para trazer 

à organização uma futura ruptura. Já Wilcox (2002, p.191), define as crises 

como um ou uma série de acontecimentos extraordinários que afetam a 

integridade do produto [ou serviço], a reputação ou a estabilidade financeira de 

uma organização. Aqui nos interessam, especialmente, as crises que afetam a 

reputação de um projeto ou uma organização. 

 

[...] Não há como viver, governar ou estar no mercado [...] e 

não ter problemas. [...] Crise é um pouco diferente. Tudo 

parece normal. De repente surge um problema de tal 

magnitude para interromper a normalidade das atividades. 

Desvia o foco, consome energia. Provoca comoção, 

desestabilização, prejuízos. Atrapalha a rotina diária. Chama 

atenção de todos, inclusive da mídia (FORNI, 2013, p.3). 

 

Mário Rosa (2003) afirma que a palavra-chave do gerenciamento de crises é a 

prevenção, partindo do princípio que adotar uma atitude preventiva significa 

mapear as dificuldades que poderão surgir e definir soluções quando a cabeça 

não está quente nem a pressão insuportável. “Resumindo: hora de crise é hora 

de reagir – e não planejar. Planejamento se faz em tempo de normalidade” 

(ROSA, 2003, p. 70). 

 

Forni (2013) sugere que existam três fases distintas que se sucedem em uma 

crise. Em cada uma delas, ações devem ser tomadas para minimizar o efeito 

nocivo sobre a imagem e a reputação das organizações que estão no centro dos 

eventos críticos. “Na primeira, há sinais que precedem o acontecimento negativo. 

Uma greve de proporções ou uma revolta de empregados não começa do dia 



 

 

para a noite” (Ibiden, p.16). Já nesse primeiro momento, ações devem ser 

tomadas no gerenciamento da crise. 

 

Da mesma forma, na segunda fase, ou seja, quando a crise está desencadeada, 

a reação deve ser imediata, evidenciando o que Forni define como liderança 

decidida e proativa. Nesta fase, conforme o autor, comando e atitudes ousadas 

são fundamentais. 

 

E a terceira fase, o pós-crise (FORNI, 2013, p. 17), é o tempo em que a 

organização deve dedicar-se a compreender e aprender sobre os eventos e os 

efeitos da crise. Assim como, definir as estratégias para evitar a repetição dos 

fatos. Essa é uma das  etapas  mais  negligenciadas.  “A  área  pública,  em  

geral,  peca  nesse  particular. Quando não deixa impune, não apura, não corrige, 

demora a tomar decisões. A impunidade e o esquecimento é porta aberta para 

repetição da crise” (FORNI, 2013, p.18). 

 

Em cada uma das fases sugeridas pelo autor, há lugar para ações, 

preferencialmente planejadas, de comunicação. Por meio das práticas 

comunicacionais em eventos críticos, espera-se minimizar o dano provocado, 

evitando ou reduzindo o impacto da crise. “Quando uma organização, numa 

crise, abdica de conversar [...], além de deixar as pessoas inseguras, desiste 

também de assumir o controle da história” (Ibidem, p. 127). 

 

A partir de Forni (2013), buscamos listar algumas das principais necessidades 

comunicacionais prevista na gestão das crises. O constructo (Quadro – 1) servirá 

como referência teórica para analisarmos o caso que temos como objeto nessa 

investigação. 



 

 

 
QUADRO 1 – Premissas de uma boa gestão comunicacional nas crisesa 

 
 

 

Etapa Necessidade Recomendações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes da 
crise 

 

 

Ter processo e equipe de 

gerenciamento de risco 

• Diálogo permanente com os principais

todos os interlocutores da organização. 

• Desenvolver política e práticas de

comunicação de risco – para prevenir

possíveis acontecimentos. 

 

 

 

 

Ter Plano de gestão da

crise 

• Plano de contingência com definição das

medidas prioritárias de comunicação. 

• Manual/Guia/Documento de orientações

para a Gestão de Crise 

• Comitê treinado e preparado para atuar 

comunicacionalmente. 

• Mensagens prioritárias definidas 

• Porta-voz capacitado. 

Monitoramento 

permanente dos cenários 

de ameaças 

Monitoramento da mídia off-line e online e plano 

de diálogo para os períodos marcados por 

eventos críticos. 



 

 

 

 

Durante a 
crise 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer a gestão da crise 

• Acionar imediatamente o Comitê de Crise

e executar plano de comunicação

previsto. 

• Assumir a responsabilidade e o controle

da crise. 

• Observar o timing das manifestações com

os diversos públicos. 

 

o Interlocutores diretamente envolvidos 

o Lideranças e formadores de opinião 

o Imprensa 

 

• Ajustar o tom das comunicações para o 

estado emocional dos envolvidos na crise.

• Alinhar o discurso em todas as 

manifestações comunicacionais por meio 

de mensagens-chaves compartilhadas por 

todos os porta-vozes. 

• Evitar proliferação de porta-vozes. 

• Comunicar com transparência e 
 

 

 

 

 

 

Pós-crise 

 

Avaliação do 

desempenho 

comunicacional 

• Avaliação rigorosa de todas as medidas 

comunicacionais adotadas. 

• Ajustes na comunicação de risco a partir

dos aprendizados proporcionados. 

• Revisão do Plano de comunicação. 

Plano de recuperação da 

imagem e fortalecimento

da reputação 

• Pesquisa para mensurar os impactos da 

crise. 

• Execução de campanhas de

esclarecimento e, se necessário, de

reposicionamento diante dos diversos

públicos. 

Fonte: FLORCZAK, Rosângela (org.) a partir das recomendações de FORNI, João José 

(2013) 



 

 

 

 

Estabelecidas as bases teóricas que ancoram a reflexão que buscamos 

desenvolver, passamos a delinear mais claramente os fatos que interessam 

analisar neste estudo de caso sobre a crise enfrentada pela Presidência da 

República nos protestos de junho de 2013, ou a Crise #Vemprárua. 

 

Quando a realidade muda e paralisa as decisões – breve olhar sobre os 
fatos 

 

Há quem atribua o marco inicial das manifestações que pararam o Brasil em 

junho de 2013, aos protestos ocorridos no mês de março do mesmo ano, 

em Porto Alegre, quando a população conseguiu evitar o aumento no valor da 

tarifa do transporte coletivo.  A partir desses eventos, as manifestações públicas 

passaram a ser frequentes atendendo diferentes reivindicações. O ponto alto 

dos protestos ocorreu de 17 a 20 de junho quando verdadeiras multidões 

marcharam pelas ruas de 130 cidades brasileiras. 

 

O mês de junho6  iniciou com protestos e confrontos na cidade de São Paulo, 

onde  o  Movimento  Passe  Livre  lutava  contra o  aumento  das tarifas  do  

transporte público. A forte repercussão e a mobilização nas mídias sociais 

resultaram em nos surpreendentes números que marcaram os eventos. Em um 

só dia, 17 de junho, mais de 265 mil pessoas marcharam com cartazes e 

palavras de ordem, aparentemente, sem uma liderança clara, nas principais 

cidades brasileiras mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, 65 mil em São 

Paulo, 10 mil em Brasília, entre outros.  Já no dia 20 de junho, 1,4 milhão de 

pessoas (ver Quadro-2). 

 

 

                                                            
6 Um   tentativa   de   cronologia   dos   fatos   pode   ser   conferida   no   Portal   Terra   no   
seguinte   endereço: http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/confira-a-cronologia-e-os-principais-
acontecimentos-dos-protestos-em- sp,7100898aa144f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html. 
Outra cronologia está  disponível  em http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-
2013/platb/ 
 



 

 

QUADRO 2 – Cronologia das manifestações públicas de 2013 

 

Data Local Motivo Número de 
pessoas

 

27 de

 

Porto Alegre 

Contra o aumento das tarifas do transporte

público 

 

Estimativa: 5 
 

30 de 

 

Manaus 

Contra o aumento das tarifas do transporte

público 

 

50 
 

8 de maio 

 

Goiânia 

Contra o aumento das tarifas do transporte 

público 

 

200 
14 de maio São Paulo Protesto por segurança e contra chacinas 250 
 

16 de maio 

 

Goiânia 

Contra o aumento das tarifas do transporte 

público 

 

1 mil 
 

19 de maio 

 

São Paulo 

Movimento Passe Livre protesta contra 

tarifas 

 

Não encontrado
22 de maio São Paulo Em defesa do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

500 

 

3 de junho 

São Paulo 

 

 

Contra novas tarifas do transporte público 

 

Não encontrado
 

 

 

 

 

Contra novas tarifas do transporte público 

 

5 mil 
6 de junho Rio de 

Janeiro 

Contra novas tarifas do transporte público Não encontrado

7 de junho São Paulo Contra novas tarifas do transporte público 2 mil 
11 de junho São Paulo Contra novas tarifas do transporte público 5 mil 
13 de junho São Paulo Contra novas tarifas do transporte público 5 mil 
17 de junho 30 cidades Causas diversificadas 250 a 270 mil 

Data Local Motivo Número de 
pessoas 

18 de junho 40 cidades Causas diversificadas 110 mil 
19 de junho 30 cidades Causas diversificadas 140 mil 
20 de junho 130 cidades Causas diversificadas 1,4 milhão 
22 de junho 100 cidades Causas diversificadas 325 mil 
23 de junho 30 cidades Causas diversificadas 25 mil 
24 de junho 60 cidades Causas diversificadas 35 mil 
25 de junho 60 cidades Causas diversificadas 50 mil 
26 de junho 57 cidades Causas diversificadas 83 mil 



 

 

27 de junho 38 cidades Causas diversificadas 33 mil 
28 de junho 50 cidades Causas diversificadas 27 mil 
29 de junho 36 cidades Causas diversificadas 5 mil 
30 de junho 18 cidades Causas diversificadas 9 mil 

Fonte: FLORCZAK, Rosângela (org.) com informações de infográfico publicado no 

Portal Globo.com http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/ 

 

Em meio à sucessão de protestos, o poder público, principal alvo dos 

manifestantes, respondeu pontual e localmente às reivindicações. Prefeituras 

municipais e governos estaduais agiram de diferentes formas, em diferentes 

cidades e estados. Já a Presidência da República, objeto da nossa análise, 

passou a expressar-se publicamente ao longo de mês de junho (ver Quadro- 3). 

 
QUADRO 3 – Cronologia das manifestações da Presidência da República 

 

Data Quem e onde Argumento 
 

18 de 

junho 

Presidente Dilma, em 

 

discurso em evento no 

 

Palácio do Planalto, em  

 

Brasília. 

Afirmou que o seu Governo estava ouvindo vozes pela

mudança vindas das ruas e que permanecia empenhado

e comprometido com a transformação.  A presidente

relacionou temas presentes no discurso dos

manifestantes e disse que os protestos emitiram uma 

"mensagem direta" à sociedade e aos governantes. Nessa

mensagem, segundo Dilma, está "o repúdio à corrupção e 

ao uso indevido do dinheiro público". 
 

Data Quem e onde Argumento 
 

18 de 

junho 

Secretário Geral da 

Presidência, Gilberto 

Carvalho, em Brasília. 

 

Afirmou que estava difícil entender as manifestações. 

 

20 de 

junho 

Assessoria de 

Imprensa da 

Presidente Dilma 

informa adiamento de 

viagem ao Japão. 

 

 

As manifestações são a razão do adiamento. 



 

 

 

21 de 

junho 

Presidente Dilma se 

pronuncia em cadeia 

nacional de rádio e 

televisão sobre os 

protestos que 

paralisavam o Brasil. 

Afirma que ela, como todos os brasileiros estão

acompanhando as manifestações. Reafirma o direito à

liberdade de expressão. Recrimina a violência e faz uma 

análise geral dos fatos, sem apresentar medidas claras, a

não ser a intenção de conversar com dirigentes e 

governantes para debaterem as reivindicações dos

brasileiros. 

 

 

 

 

24 de 

junho 

Presidente Dilma 

reúne, em Brasília, 

prefeitos e 

governadores e lança 

5 pactos e proposta de 

plebiscito para 

constituinte e reforma 

política. 

Os cinco pactos nacionais propostos por Dilma: 

1. Responsabilidade fiscal e controle da inflação 

2. Plebiscito para formação de uma constituinte 

sobre reforma política 

3. Saúde 

4. Educação 

5. Transportes 

 

 

24 de 

junho 

Presidente Dilma e o 

Ministro das Cidades 

recebem o Movimento 

Passe Livre, em 

Brasília 

 

Abrem diálogo com o movimento, admitem a 

precariedade do transporte público em muitas cidades 

brasileiras e anuncia investimentos em projetos de 

mobilidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

28 de 

junho 

Presidente Dilma 

recebe  jovens 

representantes de 

movimentos sociais e 

Secretaria Nacional da 

Juventude, ligada à 

Presidência da 

República, informou 

que o governo vai 

lançar, em duas 

semanas, um canal de 

diálogo com jovens por 

meio das redes 

sociais. 

 

 

 

Secretaria Nacional da Juventude afirma que o 

observatório participativo será um canal permanente 

de diálogo com os jovens pelas redes sociais para 

consultas públicas, mas também para aprofundar o 

conteúdo acerca do tema juventude e das políticas 

publicas. 

Fonte: FLORCZAK, Rosângela (org.) com informações de infográfico publicado no Portal 

Globo.com http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/ 



 

 

 

 

Uma rápida análise do Quadro-2 e Quadro-3 permitem perceber o descompasso 

entre a crise e as práticas comunicacionais da Presidência da República. 

Imediatamente aos fatos ocorridos em junho de 2013, porém, foi possível 

vislumbrar que a percepção dos  problemas  extrapolou  o  olhar  dos  técnicos  

e  especialistas  e  tornou-se  uma percepção geral da população. As 

pesquisas de opinião aplicada no país evidenciaram uma queda histórica na 

imagem do Governo Dilma. 

 

A primeira pesquisa7 realizada no final do tumultuado mês de junho, no dia 29, 

apontou uma queda de 27 pontos percentuais na chamada popularidade do 

Governo Dilma em apenas três semanas. Coincidentemente, as três semanas 

marcadas pelo fortalecimento dos protestos. O resultado apontou a rejeição 

imediata ao gerenciamento da crise promovido pela Presidência. Como afirmado 

na revisão teórica, a imagem de uma organização pública ou privada se forma a 

partir de percepções em curto espaço de tempo. Pesquisas posteriores 

mostraram que a reputação do Governo sofreu arranhões, porém, não 

apresentou comprometimento em longo prazo, visto que os índices de 

popularidade foram gradualmente recuperados. 

 

A triangulação entre os Quadros 1, 2 e 3 atende ao objetivo da análise que aqui 

pretendemos desenvolver: confrontar as estratégias adotadas pela Presidência 

da República na gestão comunicacional da crise com as recomendações dos 

teóricos que sistematizam protocolos de ação para momentos nos quais os 

problemas atingem grande magnitude e desafiam a normalidade. É preciso 

porém, contribuir para além das prescrições e apontar algumas inferências 

possíveis a partir do amplo cenário comunicacional contemporâneo. 

 

 
                                                            
7 Pesquisa  foi  realizada  pelo Instituto Data  Folha,  ouvindo 4.717  pessoas  em 196 
municípios.  Disponível  em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-
de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml 
 



 

 

 

Apontamentos como conclusão temporária 

 

Em tempos de Sociedade Aberta (WOLTON, 2006), na qual o receptor decide se 

aceita ou não a mensagem emitida, reivindica o diálogo independente da vontade 

do interlocutor e produz, constantemente, significados a partir do seu imaginário e 

de sua experiência, a comunicação se estabelece como forma de mediação entre 

lógicas e interesses distintos. Viabilizar a coabitação das diferenças é a 

contribuição maior dos processos comunicacionais. 

 

Nesse contexto, é possível inferir que os interlocutores já não toleram o silêncio 

como resposta aos gritos emitidos. E quando ele é imposto no lugar do diálogo, 

dele são apreendidas mensagens diversas. Ao estudar a gestão comunicacional 

da Presidência da República nos eventos públicos que marcaram o ano de 2013, 

especialmente do mês de junho  é  possível  concluir  que  houve  um  descuido  

evidente  do  Governo  com  as premissas básicas de uma boa gestão 

comunicacional nas crises. 

 

Entre as falhas é possível apontar algumas: 

 

1. A falta de leitura clara do cenário por meio de um monitoramento efetivo dos 

sinais de crise que começaram no mês de março de 2013 e se proliferaram 

gradualmente pelo País; 

2. a ausência de diálogo prévio com interlocutores organizados como o Movimento 

do Passe Livre (MPL) e, ainda mais evidente com segmentos menos organizadas 

da população; 

3. aparente ausência de um efetivo Plano de contingência para eventos críticos, 

assim como de um plano de comunicação para as crises; 

4. indefinição de porta-voz; 

5. perda de timing para assumir o controle e a responsabilidade sobre os eventos; 

6. demora comprometedora para manifestar-se sobre os fatos para a população 

e para a sociedade; 



 

 

7. discursos  desencontrados  e  mensagens  desalinhadas  emitidas  por  

diferentes porta-vozes da Presidência; 

8. postura de expectadora da crise nos primeiros pronunciamentos; 

 

9. anúncio  de  medidas precipitadas,  como  o  plebiscito  para  a  reforma 

constitucional, que acabaram encontrando barreiras legais e  

10. abandono de canais e mensagens e desrespeito aos compromissos 

assumidos (cinco pactos) logo que a crise perdeu intensidade. 

 

Arendt (1997) afirma que é pela compreensão que tentamos conciliar nossas 

paixões e nossas ações. “[...] os homens que vivem e se movem e agem neste 

mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser 

inteligíveis entre si e consigo mesmo” (ARENDT, 1997, p. 12). É, pois, pelo 

diálogo, que se torna possível atribuir sentido ao que somos e fazemos. Para 

Marcondes Filho (2008), o diálogo é a criação de um espaço comum. 

 

A palavra diálogo quer dizer “palavra que atravessa”, 

conversa que permeia, “papo” que preenche um espaço 

entre pessoas. Ou seja, diálogo é o que acontece entre 

pessoas, é a atmosfera, a cena, o clima, a situação em 

que duas, três, cinco, dez pessoas se relacionam. Entre as 

pessoas circula algo. Além das palavras emitidas, circulam 

sensações, emoções, desejos, interesses, curiosidades,  

percepções,  estados  de  espírito,  intuições, humores, uma 

indescritível sensação de “coisa comum”, de ligação 

(MARCONDES FILHO, 2008, pp.25 -26). 

 

O diálogo, como realização máxima da comunicação é a primeira vítima quando 

há má gestão da dimensão comunicacional das crises. A ausência de espaço 

para a conversação e, por consequência, para a construção de sentido para os 

fatos junto aos interlocutores envolvidos constuma agravar o impacto dos 

eventos indesejados sobre a imagem e a reputação de organizações públicas e 



 

 

privadas. Para Oliveira (1999), uma empresa [e qualquer outra organização], só 

conseguirá evitar ou sair de uma crise, com o mínimo de arranhões em sua 

reputação, se ela conhecer e respeitar as necessidades e valores dos públicos. 
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