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RESUMO 

 

 
Esta monografia objetiva analisar o posicionamento e gerenciamento da organização 

Ultracargo no caso do incêndio ocorrido em 02 de abril de 2015 nos tanques da 

organização em Santos – SP. Nesse contexto, enfatizamos o uso das mídias sociais 

na crise de imagem como meio de comunicação direta com o público e por extensão, 

realizamos um levantamento de dados secundários extraídos a partir da fanpage do 

Facebook da própria organização. As análises delineadas neste estudo tomaram 

como plano metodológico a coleta de dados, por meio de uma busca de publicações 

efetuadas pela Ultracargo dentro do período do incêndio. Assim, aferimos sobre o 

posicionamento da organização perante a crise, com base na comunicação 

desenvolvida pela mesma. Além da análise dos dados publicados pela empresa e, 

com o intuito em sustentar esta jornada investigativa, partimos, fundamentalmente, 

dos aportes teóricos das Relações Públicas, Opinião Pública, Crise de Imagem, 

Plano de Contingência e Internet. 

 

 

 
Palavras-chave: Mídias Sociais. Crise de Imagem. Ultacargo. Relações Públicas. 

Internet.  

  



 
 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 
This Monography has the objective to analise the positioning and management of the 

Ultracargo organization in the case of fire occurred on April 2, 2015 in the 

organization tanks in Santos – SP. In this context, we emphasize the use of social 

media in the image crisis as a means of direct communication with the public and by 

extension, we carry out a survey of secondary data extracted from the Facebook 

fanpage of the organization itself. The analysis outlined in this study took as a 

methodical plan the data collection, through a search of publications made by 

Ultracargo within the period of the fire. Thus we assess the position of the 

organization in the face of the crisis, based on the communication developed by the 

organization. In addition to the analysis of the data published by the company and, in 

order to sustain this investigate journey, we start, fundamentally, from the theoretical 

contributions of Public Relations, Public Opinion, Image Crisis, Contingency Plan, 

and Internet.  

 
 
 
 
Keywords: Social Media. Image Crisis. Public Opinion. Image Crisis. Ultracargo. 

Public Relations. Internet.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das redes 

sociais digitais, os consumidores tornaram-se mais presentes nos processos 

organizacionais, uma vez que ao obterem um acesso mais fácil às informações, 

passaram a interagir mais com as organizações, por meio da internet. Sendo assim, 

muitos canais foram abertos para uma comunicação mútua entre públicos e 

organização, de modo a contribuir para uma compreensão e harmonização entre 

ambos. Ou seja, se por um lado o público passou a expor suas opiniões sobre as 

organizações, seus produtos e serviços, de modo que pudessem ser vistas tanto de 

forma positiva, quanto negativa, servindo de grande relevância e impacto assim 

como garante Pinho (2003). Por outro lado, as organizações passaram a se atentar 

cada vez mais a tais opiniões, de modo que passaram a interagir com seus públicos, 

na tentativa de transparecer seus valores e objetivos, a fim de criar uma relação de 

confiança e credibilidade com estes.  

Com base no crescente desenvolvimento dos meios de comunicação, e na 

interação do público por meio destes, é possível compreender que qualquer 

incidente organizacional que alcance o conhecimento do público, tem grande chance 

em tornar-se crise de imagem, nos levando a perceber que nenhuma organização 

está livre da crise, pois dificilmente uma organização consegue manter um incidente 

em sigilo por muito tempo.  

Ao desenvolver a questão da crise de imagem, é possível relacionar o fato a 

uma falha organizacional. Porém, como apresentaremos no delinear desta 

monografia, de acordo com Neves (2002) uma situação de crise só é nomeada como 

crise de imagem quando um incidente ocorrido parte do âmbito interno para o âmbito 

externo de uma organização, chegando ao conhecimento do público. Entretanto, o 

impacto que uma crise causa na organização pode depender de suas técnicas e 

estratégias durante este período.  

A presente monografia tem como objetivo geral analisar o posicionamento e 

gerenciamento de uma organização durante uma crise de imagem por meio das 

redes sociais, de modo que seus objetivos específicos se validem em verificar as 

técnicas e estratégias de comunicação utilizadas pela organização durante a crise e 
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destacar a importância do papel das Relações Públicas perante uma crise de 

imagem. 

Para desenvolver a análise em questão, foi selecionada a organização 

Ultracargo e a crise de imagem instaurada no ano de 2015, no incêndio que 

aconteceu em seu terminal na baixada santista, pelo fato do caso ter sido de grande 

impacto e relevância, gerando muita repercussão na região e até mesmo no País.   

Foi utilizada como metodologia, a coleta de dados a partir da fanpage do 

Facebook da Ultracargo durante o período do incêndio, entre os dias 02 e 11 de abril 

de 2015. Onde, por meio dos dados levantados, foi feita uma análise, discutida 

posteriormente.    

Para atingir a proposta deste trabalho, as argumentações se basearam à luz 

dos conceitos de Relações Públicas, valendo-se das reflexões de Maria Margarida 

Kunsch (2003), Cândido Teobaldo (2001), Roberto Simões (1995) e Luiz Alberto 

Farias (2004), cujos estudos abordam as práticas e os processos desenvolvidos pela 

atividade, assim como o conceito de crise e opinião pública a partir das reflexões de 

Wesley Cardia (2015), Roberto Neves (2002), Mario Rosa (2003), Monique Augras 

(1974) e Gaudêncio Torquato (2004). Além dos referenciais teóricos a respeito de 

internet e mídias sociais, discutidos com base nos autores Recuero, Bastos e Zago 

(2015), Pinho (2003) e Recuero (2009). 

Dessa forma, este trabalho é apresentado nos seguintes capítulos, o primeiro 

diz respeito aos aportes conceituais sobre Relações Públicas; o segundo por sua 

vez, traz as reflexões sobre crise de imagem e opinião pública abordando, por fim, 

sobre a internet e as mídias sociais; o terceiro capítulo apresenta a Organização e a 

crise iniciada; no quarto é possível compreender a metodologia aplicada no estudo; e 

por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as publicações feitas pela Ultracargo 

seguidas de análise do conteúdo. 

O interesse em abordar o tema em questão ocorreu pelo fato da grande 

participação dos públicos perante as mídias sociais, de modo que cada vez mais há 

facilidade na comunicação entre organização e público, assim como entre os 

próprios públicos em questão, de forma que a participação social destes possa servir 

tanto de forma positiva quanto negativa, quando relacionados à crise de imagem. 

Sendo assim, encontra-se uma grande oportunidade em abordar quais as formas 

que o relações-públicas dentro de uma organização pode utilizar das mídias a seu 
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favor, até mesmo durante um período de crise.  
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Conceito de Relações Públicas 

 
Cada profissão presente em uma sociedade parte inicialmente dos princípios 

de necessidades, de modo que se desenvolva e se designe para resolver algum 

problema específico. Assim, a atividade de Relações Públicas foi criada para atuar 

com as ações referentes ao sistema social de uma organização, interagindo perante 

seus públicos, atendendo a necessidade de cada um e buscando a harmonização 

entre ambos. 

O seu parecer foi solicitado quando a opinião pública passou a ser levada em 

consideração pelas organizações, em um período pós-guerra, quando eram feitas 

críticas e denúncias da opressão das organizações perante a sociedade e ficou 

então esclarecido que seria necessária uma função específica, paralela à função 

administrativa, que defendesse as necessidades de uma sociedade perante uma 

organização. A função das Relações públicas é caracterizada como: 

 
Uma função administrativa que avalia as atitudes públicas, identifica as 

diretrizes e a conduta individual ou da organização na busca do interesse 

público, e planeja e executa um programa de ação para conquistar a 

compreensão e a aceitação públicas. (GRUNIG, 2017) 

 
A ideia de criar essa área de estudo foi iniciada pelo jornalista Ivy Lee, após 

se deparar com a falta de direcionamento dos empresários, perante a comunicação 

amadora de suas organizações. Ao ver a forma que se comunicavam com seus 

públicos, o jornalista enxergou a oportunidade em assessorar esses empresários 

com a intenção de evitar denúncias, transformando comunicados em informações 

concretas sobre as empresas e que fossem de interesse público. Por meio de uma 

notificação à imprensa, Ivy Lee fez uma declaração sobre sua nova proposta. 

 

Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo o nosso trabalho é feito 
às claras. Nós pretendemos fazer a divulgação de notícias. Isto não é um 
agenciamento de anúncios. Se acharem que nosso assunto ficaria melhor 
na seção comercial, não o usem. Nosso assunto é exato. Maiores detalhes, 
sobre qualquer questão, serão dados prontamente e qualquer diretor de 
jornal interessado será auxiliado, com o maior prazer, na verificação direta 
de qualquer declaração do fato. Em resumo, nosso plano é divulgar, 
prontamente, para o bem das empresas e das instituições públicas com 
absoluta franqueza, à imprensa e ao público dos Estados Unidos, 
informações relativas a assuntos de valor e de interesse para o público. 
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(WEY, 1983, p. 31) 
 
 

A partir de então, a atividade denominada Relações Públicas tinha a função 

de mediar o interesse público, assim como o interesse privado, desenvolvendo uma 

harmonização dos interesses em conflito, por meio do conceito de constituir opiniões 

favoráveis sobre uma organização. 

Classificar o termo “Relações Públicas” de forma singular, não é algo 

coerente, já que existem diferentes compreensões para uma mesma expressão, de 

modo que não entram em concordância o conceito e a identidade da profissão. 

Entendendo ainda que não abrange especificamente um único segmento estrutural, 

tendo em vista que o termo se constitui dos mais diversos campos da comunicação. 

Entretanto, é possível notar que há um princípio conceitual e significativo para o seu 

processo. 

 
Relações Públicas são uma arte aplicada. Inclui todas as atividades e 

processos operacionais que permanentemente objetivam determinar, guiar, 

influir e interpretar as ações de uma organização, de maneira que a sua 

conduta se conforme, tanto quanto possível ao interesse e bem estar 

públicos. (NIELANDER, 1951, p. 5 apud ANDRADE, 1983, p. 32) 

 

Ainda, pela definição do Conselho Federal dos Profissionais de Relações 

Públicas (CONFERP): “Chamamos de Relações Públicas as atividades 

desenvolvidas por um grupo, tendo em vista estabelecer e manter as boas relações 

entre os membros do grupo e entre os grupos e os diferentes setores da opinião 

pública”1 

Com a falta de conhecimento a respeito da atividade, fez-se difícil e tardio o 

desenvolvimento da profissão no Brasil. Entretanto, com as novas tecnologias e os 

novos processos envolvidos da cultura globalizante, a função das Relações Públicas 

tornou-se requerida pela sociedade assim como por organizações. 

1.2 Processo das Relações Públicas 

 
Para o desenvolver da atividade é necessário, primeiramente, que se obtenha a 

compreensão teórica da área. Feito isso o profissional consegue seguir para uma 

                                                
1Disponível em: http://www.conferp.org.br/. Acesso em 24/04/2017. 

 

http://www.conferp.org.br/
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análise da organização e executar o diagnóstico e o prognóstico das relações entre as 

organizações e seus públicos, possibilitando então um meio para a implementação de 

suas técnicas. Ao correlacionar a organização com seus públicos, inicia-se então o 

processo das Relações Públicas. Primeiramente, deve-se classificar os grupos da 

organização e identificá-los como respectivos públicos, seguindo para a avaliação da 

influência que a organização tem sobre seu grupo de interesse, de modo a conhecer 

melhor a estrutura organizacional e o seu relacionamento interno. O que de certa forma 

abrange o primeiro passo do processo, que é o diagnóstico. 

O diagnóstico é definido a partir da aplicação de uma pesquisa de campo, de 

forma que por meio desta seja possível compreender as necessidades de uma 

organização. Sendo assim, entende-se que a pesquisa de campo é capaz de levantar 

dados concretos a respeito da imagem de uma organização, de modo a levar em 

consideração a opinião pública. Para isso, as pesquisas de campo utilizam de técnicas 

e métodos que se enquadram na sociologia e na realidade em que a organização se 

encontra. 

Seguindo o processo, entramos na parte de planejamento onde é feita a 

avaliação do passado e um planejamento para o futuro, caracterizando os objetivos da 

empresa. É desenvolvido o orçamento dentro do processo e a execução da atividade, 

seguindo com a avaliação final. 

O profissional de Relações Públicas deve representar tanto o interesse 

público quanto o organizacional, de modo que seja sua função introduzir o conceito 

institucional, assim como deixar claro para a instituição as expectativas destes 

públicos. Fica constado que esse tipo de sistema social do processo de Relações 

Públicas abrange todos os tipos de relação, sendo cultural, econômica, política, 

ideológica, histórica, filosófica, jurídica estatal.  

Como citado anteriormente, o processo das relações públicas inicia-se no 

primeiro momento de caracterização do público, no qual é possível configurar a 

imagem da organização perante estes. É a partir disso que saímos de um ponto de 

referência para então passar a realizar o processo, já que, será no meio desse 

processo que a organização criará um plano de estrutura. 

Hebe Wey (1983, p.49), nos ensina que o processo desenvolvido pelo 

profissional de relações públicas tem o objetivo definido pela própria organização, que 

usa desse meio muitas vezes para alcançar suas metas de eficiência. De modo que, 
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para que se obtenha um melhor resultado o processo é dividido por etapas, iniciando 

então pelo diagnóstico, e seguindo para o planejamento, orçamento, execução e por 

fim a avaliação. 

O primeiro passo do processo das Relações Públicas é nada menos que um 

levantamento de dados, para que se possa então ter uma visão ampla da 

organização. Para alcançar esses dados devem ser elaboradas pesquisas de campo 

aplicadas por meio de entrevistas em campo ou grupo focal. Sendo assim, o presente 

trabalho acaba por utilizar do levantamento de dados secundários, de modo a levar 

em consideração a opinião pública por meio da internet ao analisar um caso real. 

Com base em Wey (1983), ao elaborar a pesquisa de campo deve-se 

identificar o objetivo da pesquisa e fazer a caracterização dos públicos. E ainda, usar 

de técnicas e métodos específicos que sejam aplicáveis em um quadro sociológico 

realista, portanto, devem ser usados alguns critérios qualitativos para que haja a 

determinação das variáveis. 

Ao obter então o diagnóstico, segue-se para o planejamento do processo, que 

quando abordado entende-se que trata de um projeto futuro, tendo em vista a 

projeção de algo adiante para a organização, como novas possibilidades, e 

oportunidades. Portanto, quando se dá início ao planejamento, a organização deve 

ter definido os seus objetivos e metas, para que se estabeleça critérios e 

viabilizações no desenvolver. Ou seja, é por meio dos objetivos da organização que 

se elabora o planejamento, para que assim, ela consiga alcançar suas metas (WEY, 

1983). 

Para a elaboração do planejamento é usada a associação de ideias do grupo 

que o desenvolve, dentro de um processo criativo constituído de maneira contínua e 

dinâmica por meio de vários planos, que podem ser completos e amplos. Ou seja, é 

a partir dos planos que sabemos que rumo seguir, pois são eles que caracterizam o 

que deve ser feito, quando, quem deve fazer, onde, como e porque está sendo feito. 

Além disso, devem ser considerados planos de segunda opção caso haja algum tipo 

de inviabilidade em algumas ações e ideias. Também deve ser levado em conta 

também, o fator tempo, já que existem algumas variáveis no desenvolver de um 

plano. Portanto, todo planejamento deve ter um cronograma que limita o prazo final e 

defina as metas diárias, semanais ou mensais. 

O planejamento, assim como o processo geral, é dividido por etapas as quais 
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cada uma tenha uma função e um ritmo a ser seguido. Por exemplo, assim que a 

organização define seus objetivos e metas é possível caracterizar em quais regiões 

serão desenvolvidos os planos, e quais os públicos atingidos. A partir disso, são 

definidos os veículos que serão utilizados para colocar em prática o plano de ação e 

a frequência com que tais ações serão executadas (WEY, 1983). 

Para que o planejamento seja elaborado com sucesso, é necessário que haja 

um orçamento, pois é por meio dele que se tem acesso aos valores das verbas 

autorizadas, assim como os valores dos custos prováveis. Esse orçamento costuma 

ser elaborado anualmente por departamentos de Relações Públicas, de modo a 

contribuir melhor na definição de quais procedimentos podem ou não, ser 

executados dentro da faixa de custo. 

Seguindo então o processo das Relações Públicas, encaminha-se para a 

etapa de execução do plano, ou seja, colocar em prática tudo o que foi planejado. De 

modo que se cumpra os prazos do cronograma, tornando possível a entrega e 

execução do plano dentro do tempo estimado. É necessário ainda que haja um certo 

controle dos responsáveis durante a execução, para que sejam elaboradas todas as 

etapas, atendendo aos objetivos e colocando-se disponível para alterações 

imprescindíveis (WEY,1983). 

Para obter os resultados do planejamento é elaborada então a avaliação, que 

é a última etapa do processo. É por meio dela que se torna possível classificar se o 

plano foi bem desenvolvido e se teve alguma resposta positiva para a organização, 

ou seja, se foram alcançados os objetivos e metas iniciais. A avaliação é 

desenvolvida durante o processo de execução do plano, onde é controlado se o 

plano está progredindo sucessivamente. Segundo a autora Wey (1983), por meio 

dessas avaliações é possível ter informações sobre execuções passadas das 

organizações e se foram positivas ou negativas e se devem ou não ser executadas 

novamente, fazendo com que essas organizações tenham ideia do que é bom para o 

sucesso do seu negócio, além de lhes fazer seguir o caminho mais certeiro através 

dessa comparação de resultados. 

1.3 Funções Específicas das Relações Públicas 
 

Toda organização deve considerar que está sujeita a fatores externos e fora 
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de seu controle, por isso deve estar preparada caso haja algum tipo de processo de 

conflito com seus públicos usando mecanismos pré-dispostos, que façam promover 

uma integração com ambas partes de interesse. Para isso, existem algumas funções 

essenciais dentro de uma organização que ajudam na gestão do negócio e que são 

caracterizadas por fazer parte da atividade das Relações Públicas. Funções essas 

essenciais e específicas, que devem ser desenvolvidas pelo relações-públicas, por 

meio da integração. Ou seja, a atividade das Relações Públicas é fundamentada 

pela construção de relacionamentos entre organizações e seus públicos: 

 
Nesse sentido, como subsistema organizacional, a área de relações 
públicas deve ter como foco central fortalecer o sistema institucional das 
organizações, [...] E, para tanto, terá de se valer de técnicas, instrumentos e 
estratégias de comunicação. (KUNSCH, 2003, p.99) 

 

Para Kunsch (2003), cada teoria desenvolvida em sua obra se enquadra em 

uma função, a saber: função administrativa (teoria inter-organizacional); função 

estratégica (teoria de gerenciamento); função mediadora (teoria da comunicação); 

função política (teoria de conflitos-resoluções). 

Na função administrativa as Relações Públicas são reconhecidas pelo seu 

papel de integração da organização, ao se apropriarem de estratégias específicas 

para alcançar seus diversos públicos. Inicialmente, a partir do público interno, visa 

transparecer a identidade institucional, assim como conquistar credibilidade. 

 
Relações Públicas é a comunicação na administração, no que diz respeito à 
sua visão institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas da 
estrutura organizacional. Ela deve buscar a conscientização de todos, 
dentro da organização, do papel e da responsabilidade que têm pelo seu 
conceito. Ela apoia, orienta e assessora todas as áreas da organização no 
tocante à forma mais adequada de conduzir suas relações com o público. 
(IANHEZ, 1997, p. 55 apud KUNSCH, 2003,p.101) 

 

Fica claro, então, que as Relações Públicas no âmbito administrativo 

necessitam de um planejamento de inter-relação para todos os segmentos da 

organização, utilizando-se de técnicas adequadas para cada um, dando início então 

ao processo de comunicação interna, para assim, alcançar seu público externo. 

Perante a função estratégica, o principal intuito das Relações Públicas é obter 

resultados para a organização, ou seja, seu principal papel nessa função é 

desencadear uma posição favorável e positiva perante a sociedade. 
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Segundo Kunsch (2003), é necessário que se faça notável a razão do 

empreendimento, seus valores, sua missão, suas crenças, e principalmente sua 

identidade. É por meio dessa função, que se abre um canal entre público e 

organização, de modo que torne mais viável uma imagem positiva da organização, 

levando em consideração que, por meio desse canal é possível desenvolver maior 

confiança e credibilidade perante a sociedade. 

As Relações Públicas em sua função estratégica, devem então desenvolver 

técnicas e estratégias específicas para preceder em situações de crise, caso haja a 

necessidade. Sendo que, encontram-se constantemente frente à opinião pública e 

são capazes de compreender as necessidades tanto dos públicos quanto das 

organizações, podendo ainda intervir perante os objetivos de cada um. 

Para que uma organização alcance públicos diversos, é necessário que 

desenvolva então uma comunicação específica para cada um e é por meio da 

função mediadora que o profissional de Relações Públicas desenvolve esse 

processo. Ou seja, é necessário que a organização seja clara e objetiva ao transmitir 

seus objetivos frente ao seus diferentes públicos, de modo que transpareça a sua 

real identidade. 

 

Fazer as mediações entre as organizações e seus públicos é uma função 
precípua de relações públicas, que não podem prescindir da comunicação e 
do uso de todos os seus meios possíveis e disponíveis. [...] Uma organização 
somente terá condições de atingir os vários públicos se forem utilizados 
diferentes meios de comunicação... (KUNSCH, 2003, p. 105) 

 

Ainda que as organizações busquem passar uma imagem definida por seus 

objetivos, sua missão e seus valores, os públicos por si próprios obtém-se de suas 

reflexões e opiniões para caracterizar a imagem delas. Sendo assim é necessário 

compreender que é de grande relevância para a organização levar em consideração 

a opinião pública. Desta forma, a função mediadora age como uma via de mão 

dupla, na qual, o principal mediador e comunicador é o relações-públicas. 

 
As relações públicas são o gerenciamento de funções primariamente 
responsáveis por moldar e implementar programas de mediação entre os 
interesses sociais, políticos e econômicos capazes de influenciar o 
crescimento e/ou a sobrevivência básica da organização. Para este fim, a 
função de relações públicas tem também a responsabilidade de identificar as 
forças e os efeitos das mudanças no ambiente da organização de potencial 
de mediação e informar antecipadamente todas as outras atividades da 
organização. Somente criando um novo paradigma para si mesmo [sic] as 
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relações públicas vão sair da sua condição atual para se tornar a principal 
parte da comunicação de origem. (FIUR, 1988, p. 339 apud KUNSCH, 2003, 
p.108) 

 

 
Como abordadas anteriormente, as funções específicas das Relações 

Públicas necessitam de integração para que sejam aplicadas de maneira eficaz na 

atuação do profissional, entretanto, pode se afirmar que a função política seja 

caracterizada a função de maior destaque dentre as outras, ao considerar sua 

relevância frente ao presente estudo. Desta forma, fez-se necessário a presença de 

um capítulo específico para abordar suas principais características perante a 

profissão, de modo a discorrer melhor sobre esta no seguinte capítulo. 

1.3.1 A Função Política na Comunicação de Crise 

 
As Relações Públicas na função política lidam basicamente com a 

administração da política organizacional, de modo a desenvolver planos de 

comunicação que atendam aos interesses de ambos os lados, sendo estes, a 

organização e seus públicos. 

Dentre as funções esclarecidas anteriormente, a função política, em conjunto 

com as Relações Públicas, se caracteriza principalmente pela relação de poder 

dentro das organizações, ou seja, ao ser desenvolvida é necessário a compreensão 

da relação de poder existente dentro da organização, assim como entender o 

relacionamento tanto interno, quanto externo, e caracterizar se há controvérsias ou 

desarmonia entre ambos os públicos, para que então se faça necessária a atividade 

de Relações Públicas. 

De acordo com Simões (1995), a função política é exercida pela filosofia, por 

normas e ações organizacionais, nas quais objetivam em validar as decisões 

organizacionais juntamente com seus públicos, que visa o interesse comum de 

ambos. “As relações de poder entre organização e públicos são, portanto de múltipla 

natureza e realizam-se em diferentes níveis, havendo forte repercussão do que 

acontece em qualquer dos ângulos apontados.” (SIMÕES, 1995, p.108). 

Nessa linha de pensamento, a autora Kunsch (2003) explica que as 

organizações estão sujeitas a uma forte influência externa, portanto o relações-

públicas necessita primeiramente compreender o processo do poder interno e assim 
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seguir para a compreensão da relação com o ambiente externo. Diante disso, são 

caracterizados os dois tipos de poder, sendo eles o poder micro (interno), e o poder 

macro (externo). 

 
(...) o poder micro trata de indivíduos e grupos dentro da organização. O 
poder macro, comparativamente, reflete a interdependência de uma 
organização com seu ambiente. As organizações precisam lidar com 
fornecedores e compradores, sindicatos e concorrentes, bancos de 
investimentos e reguladores governamentais, para não mencionar uma lista 
crescente de grupos de pressão que podem visar uma ou outra das suas 
atividades. A estratégia de uma perspectiva de poder macro consiste, em 
primeiro lugar, do gerenciamento das demandas desses agentes e, em 
segundo, de se fazer uso seletivo dos mesmos em benefício da 
organização. (AHLSTRAND; LAMPEL; MINTZBERG, 2000, p.183 apud 
KUNSCH, 2003, p.110.) 

 
 

É por meio desses poderes que o profissional de Relações Públicas dá início 

ao processo de comunicação com foco no relacionamento organizacional, tendo em 

vista as possíveis divergências de opinião e/ou comportamento. Como já 

classificado, para Simões (1995) a função política deve ser seguida por normas e 

políticas, com objeção no interesse comum de seus públicos, porém, ruídos no 

processo de comunicação podem desencadear conflitos, capazes de colocar em 

risco a imagem da instituição. Ou seja, qualquer consequência gerada de acordo 

com as decisões da organização deve ser enquadrada especificamente em um caso 

e estudada por um profissional de Relações Públicas seguindo para um 

planejamento e assim então propor e desenvolver estrategicamente técnicas 

decomunicação. 

 
O adjetivo político se justifica porque todas as ações desta atividade 
reportam-se às implicações que as decisões da organização poderão gerar 
junto aos públicos e às consequências que as decisões do público poderão 
causar aos objetivos organizacionais. O fator comunicação, processo, 
resultante e instrumentos participam do cenário como coadjuvantes. O 
exercício do poder é realizado através do processo de comunicação com os 
instrumentos de comunicação. (SIMÕES, 1995, p.84) 

 
 

A administração de conflitos e crises é uma das funções essenciais da 

atividade de Relações Públicas, que se enquadra na função política, pois necessita 

de estratégias de comunicação, seguida de ações que encontrem soluções para os 

problemas da organização diante do público (KUNSCH, 2003). 
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No desenvolvimento de um processo de administração de questões 
controversas, primeiramente se deve fazer a identificação dos problemas, 
trabalho a ser realizado, conjuntamente, por todas as gerências dos setores 
da organização, sob a coordenação do diretor ou gerente de relações 
públicas. Depois, analisam-se os problemas nos setores onde eles ocorrem. 
Por fim, procede-se ao levantamento de opções de mudança de estratégias 
e a seguir aos programas de ação. (KUNSCH, 2003, p.112) 
 

 

O que se deve compreender é que ao administrar conflitos, é necessário que 

haja um planejamento, assim como um gerenciamento e ações que possam ser 

eficazes diante dos problemas ali presentes e que esse processo esteja dentro do 

âmbito da área de Relações Públicas, de modo a posicionar a organização diante da 

opinião pública. Segundo Kunsch (2003), o papel do relações-públicas diante dessa 

prática envolve a intermediação de interesses, de modo que tenha como objetivo a 

resolução do conflito, diante de uma compreensão mútua de ambas as partes 

envolvidas. Portanto, uma organização não deve prescindir de um profissional de 

Relações Públicas, pois este lida de forma antecedente a situações de crise, por meio 

de suas técnicas e estratégias, ou muitas vezes à frente de problemas futuros, de 

modo que possa preservar a identidade institucional. 

 

Ora, se a ação de comunicar é ato político e, por outro lado, se a função e a 
atividade de Relações Públicas referem-se ao controle do processo de 
comunicação organizacional, conclui-se que as Relações Públicas vinculam-
se aos objetivos políticos das organizações. (SIMÕES, 1995, p.109) 

 

É em conjunto com as funções mediadora, administrativa e estratégica que a 

função política se torna parte essencial da atividade de Relações Públicas, de modo a 

se integrarem, garantindo o êxito no processo de imagem institucional diante da 

sociedade. 
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2. CRISE DE IMAGEM, OPINIÃO PÚBLICA E INTERNET 
 

2.1 Conceito de Crise e Imagem Institucional 

 
Para Cardia (2015), a definição de crise está na quebra da ordem natural das 

coisas, ou seja, quando algo sai do roteiro esperado, de modo repentino. Isso pode 

acontecer em virtude das causas naturais ou por situações decorrentes da 

intervenção humana na natureza e, ou, sociedade.  De acordo com o autor, aqueles 

que são protagonistas da crise sempre a enxergam de maneira muito maior e pior, 

entretanto, devem se manter calmos e tentar compreender os caminhos que os 

levaram àquela direção, de modo que busquem meios para apaziguar a situação. 

Ainda segundo o autor, as crises podem ser desenvolvidas por meio de três 

fatores, tais como: 1) desastres naturais 2) ações ou omissões institucionais 3) 

conflitos humanos ou políticos. 

 

As crises são normalmente frutos de desastres naturais, ações ou omissões 
institucionais/empresariais, conflitos humanos ou políticos. Elas podem 
nascer dentro de um desses setores somente, mas, em seguida, estarão 
todos eles inter-relacionados. (CARDIA, 2015, p.21) 

 
 

Diante de tal citação, entende-se por desastre natural aquilo que o homem 

não consegue evitar e que possa afetar de alguma forma a sociedade, de modo a 

gerar conflito com os órgãos responsáveis. Assim como uma população frustrada e 

revoltada com a má gestação de um responsável local. Ou seja, quando ocorrem 

enchentes que deixam parte de uma cidade submersa e os responsáveis demoram a 

tomar atitudes (CARDIA, 2015). 

As crises desencadeadas por meio das ações ou omissões de uma instituição 

se dão pela falta de responsabilidade que essa possa ter com seu público. Ou seja, 

quando organizações não pensam nas consequências que seus atos possam gerar 

diante da sociedade, ou até mesmo da natureza. Por exemplo, uma empresa cuja 

visão seja apenas o lucro e ignora o fator responsabilidade pública e até mesmo a 

credibilidade com seus públicos, deixando de se comprometer com o meio ambiente 

e atingindo indiretamente a sociedade, ou quando não avisam sobre produtos ou 

serviços que possam estar irregulares. 
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Segundo Cardia (2015), na maioria das vezes uma crise gerada por conflitos 

humanos pode ser evitada, de modo que, normalmente é desencadeada com o 

intuito de provocar danos morais, materiais e, até mesmo, de vida. Quando abordado 

um tema polêmico deve-se então, tomar muito cuidado com cada resposta, pois se 

esta for colocada de forma errônea, pode acabar gerando um grande conflito, de 

modo a expandir a crise. Por exemplo, quando um país é questionado a respeito de 

um conflito de interesse entre outros países. Uma resposta demorada ou mal 

posicionada pode fazer com que a imagem desta nação fique manchada por muito 

tempo. 

De acordo com o autor Cardia (2015), a crise de imagem pode surgir por meio 

de uma ação inesperada, ou seja, a partir de um comportamento que não esteja 

dentro dos padrões impostos pela sociedade. Como, por exemplo, quando um 

público tem uma expectativa referente a uma instituição, entretanto esta adota uma 

postura paralela ao que se era esperado.  

 

Basta ganhar a mídia e, de alguma forma, ferir o conceito, o juízo, a 
apreciação que um grupo ou a sociedade como um todo tem daquela pessoa 
ou instituição pública ou privada. Uma vez que ocorra essa quebra de 
paradigma entre o que é esperado da imagem de uma pessoa ou instituição, 
e que esse rompimento de modelo idealizado extrapole os limites dos muros 
e ganhe espaço nas rádios, jornais, internet, TVs, etc., haverá crise de 
imagem. (CARDIA, 2015, p. 23) 

 

Toda crise de imagem é caracterizada quando de modo inesperado pode 

prejudicar a reputação de uma instituição juntamente com sua rentabilidade, de 

modo que chegue ao conhecimento público por meio dos veículos de comunicação 

de massa. 

Diante de toda situação de crise devem ser tomadas algumas posturas, dentre 

tais, a escolha de um porta voz, pois, como o próprio autor Cardia (2015) relata, 

deve sempre haver um responsável para representar a instituição diante dos fatos, 

colocando-se à frente da situação e dando satisfação ao público por meio de 

informações. É sempre importante ressaltar que é necessário apenas um porta voz, 

pois quando existem duas ou mais pessoas responsáveis por tal função, estas 

podem não entrar em concordância durante o parecer, de modo que possam gerar 

um conflito ainda pior. 

As mídias são caracterizadas como duas esferas dentro de uma situação de 

crise, de forma que possam ser positivas ou negativas. De modo que muitas vezes 
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se usa desse meio para esclarecer tal situação de crise, como por exemplo quando é 

convocada uma coletiva de imprensa pela organização, a fim de esclarecer os 

últimos acontecimentos. Entretanto, a partir do momento que uma ocorrência se 

torna pública diante dos meios de comunicação, é possível que desencadeiem mais 

polêmicas, viabilizando então a esfera negativa das mídias perante uma crise. 

(CARDIA, 2015). 

Ainda sobre a crise, é importante ressaltar que existe uma diferença entre 

crise interna e crise de imagem. Segundo Neves (2002), alguns contratempos 

internos que acarretem no mau desenvolvimento da organização, que possam 

colocar em risco todo seu processo, é considerado crise interna e esta deve ser 

trabalhada por meio de seus administradores. Entretanto, quando uma crise sai do 

controle da organização e alcança o público, é considerada crise de imagem, pois 

pode colocar em risco sua reputação. 

 
Crise de Imagem com a Opinião Pública é uma situação que surge quando 
algo feito – ou deixado de fazer – pela organização ou de sua 
responsabilidade afeta ou afetou ou poderá afetar interesses de públicos 
relacionados à empresa e o acontecimento tem repercussão negativa junto 
à opinião pública. (NEVES,2002) 

 
 

Fica claro que diante da opinião pública os impactos causados por este fator 

podem causar a interrupção dos negócios de uma instituição, de modo a comprovar 

como o poder da opinião pública pode interferir nas organizações nos dias de hoje. 

Sendo assim, é imprescindível o profissional de Relações Públicas para que seja 

desenvolvido um planejamento para gerenciamento de crise. 

 

E essa opinião, formada a partir de um intricado processo em que a 
mídia é fundamental, pode determinar o futuro de pessoas, empresas e 
governos. Lidar com esse fenômeno é uma das batalhas mais árduas com que 
um gerenciador de crise de imagem pode lidar. Compreender o início do 
processo de formação da onda midiática e, logo em seguida, da formação da 
opinião pública sobre o acontecido é uma tarefa complicada e complexa.  E 
considerando que a opinião pública pode ser definida como o sentimento 
expresso da maioria da população sobre um determinado assunto num certo 
local, num dado momento, há que ser muito célere e eficaz afim de que a 
opinião pública da maioria não seja tomada como verdade. (CARDIA, 2015, 
p.29) 

2.2 Gerenciamento de Crises 
 

Com a tecnologia crescente e cada vez mais desenvolvida, as informações 
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passaram a se expandir de modo mais veloz e frequente, fazendo com que os 

públicos ficassem mais integrados com as organizações, o que ajudou a servir como 

meio de divulgação para a imagem das organizações, tornando-se então algo 

positivo. Por outro lado, essas organizações acabaram se tornando mais expostas, 

de modo que um conflito interno pudesse vir a tornar-se a nomeada crise de 

imagem. Diante desses acontecimentos, foi necessário que as organizações se 

predispusessem a entender sobre crises, fazendo-se valer de técnicas 

desenvolvidas pelo profissional de Relações Públicas a fim de gerenciar tais 

situações. 

 

Em relação ao mercado profissional, a prática das atividades de relações 
públicas no trabalho de prevenção e gerenciamentos de crises é frequente 
nos departamentos internos e nas assessorias ou empresas prestadoras de 
serviços de comunicação e relações públicas, constituindo mesmo uma 
unidade de negócios, sobre-tudo nas de maior porte e estrutura mais 
completa. (KUNSCH, 2003, p. 115) 

 

Para Neves (2002), o gerenciamento de crises é desenvolvido em três etapas: 

Antes da crise, durante a crise e após a crise. Dentre cada uma dessas, o autor 

relaciona as melhores técnicas que uma organização deve adotar para conseguir 

“dar a volta” por cima e retomar suas atividades sem nenhuma consequência 

negativa na imagem. 

Para um pré gerenciamento de crises, são distribuídos alguns passos que 

devem ser tomados cada um por vez, de modo que ao todo se integrem nesse 

processo. Perante isso e dando início aos passos desse processo, é necessário que 

o relações-públicas, antes de tudo, encontre as áreas de risco dentro da 

organização, de modo a testar sua vulnerabilidade buscando se há algum tipo de 

carência que possa vir a se tornar um problema futuro. É necessário então que se 

faça algumas pesquisas a respeito da organização para conhecer suas possíveis 

falhas, podendo se encontrar tanto no âmbito interno quanto no externo. De modo 

que caracterize como aquela organização é vista diante de seus públicos (NEVES, 

2002). 

Como relatado no parágrafo anterior, para que se alcance respostas 

qualificadas dando início ao primeiro passo do processo de pré gerenciamento de 

crise, são desenvolvidas pesquisas, onde segundo o autor Neves (2002), são 

divididas em três questões, na primeira questão que classifica em que ponto se 
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encontra a organização, “ Como ela está em relação ao mundo, sobretudo no que 

diz respeito a estigmas e preconceitos. ” (NEVES, 2002, p.162) 

A segunda questão tem por intuito compreender como a organização se 

portará diante uma situação de crise, ou seja, o que será necessário para instruí-la e 

como deverá agir frente a tal situação. Para isso, é desenvolvido um “Teste de Nível 

de Consciência”, que de acordo com o autor Neves (2002), serve para representar a 

opinião da gerência da organização perante uma crise. Esse teste é aplicado por 

cinco simples perguntas, onde por meio dessas, é possível notar a consciência das 

organizações perante a representação de uma crise de imagem e por fim, a terceira 

questão desse processo de pesquisa tem objeção basicamente na organização em 

si, de modo a ter conhecimento de como essa encontra. 

Dando continuidade ao processo de pré gerenciamento de crise, seguimos 

para o segundo passo, no qual se dá início ao investimento da comunicação dentro 

da organização, classificando qual tipo de segmento seguirá desenvolvendo ao 

longo de suas atividades. Dentre esses segmentos, encontram-se diferentes opções, 

assim como a Opção Global, Opção Intermediária e a Opção Mínima. 

Segundo Neves (2002), a Opção Global é considerada a melhor alternativa 

para uma organização, pois consiste em um Sistema de Comunicação Empresarial, 

que lida basicamente com o processo de comunicação desenvolvido por diferentes 

grupos dentro da organização, ou seja, por mais que esses grupos tenham técnicas 

divergentes, ao se tratar de Comunicação Empresarial, as ações devem se integrar. 

  
Este grupo gerencia cinco subprocessos. 
(1) Planejamento estratégico da Imagem. Processo que começa 
nas pesquisas sobre como a empresa é percebida pelos constituintes, passa 
pela análise do ambiente político/social/econômico e termina com um conjunto 
de ações estratégicas a serem implementadas. 
(2) Issue Management. Trata-se do gerenciamento de questões 
tanto relativas à imagem da empresa (estigmas, atributos, traços, ovos de 
serpente, esqueletos) quanto às chamadas Questões Públicas (econômicas, 
políticas, sociais, etc.) 
(3) Gerência da Comunicação Programada. Através da qual se 
administra a comunicação sobre a qual se tem relativo controle (publicidade, 
eventos, patrocínios, lobby, etc), integrando-a, de forma a obter sinergias das 
mensagens. 
(4) Gerência da Comunicação Simbólica. Objetiva controlar a 
comunicação espontânea da empresa, aquela que flui através de símbolos, 
atitudes, posturas, produzindo mensagens muitas vezes não- desejadas. 
(5) Gerência de Objetivos. Por fim, estabelecendo metas concretas 
a serem perseguidas, medindo, analisando avanços e insucessos, propondo 
mudança de rumos. (NEVES, 2002,p.171) 
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Ainda sobre os segmentos que uma organização deve seguir, Neves (2002) 

aborda também a Opção Intermediária, a qual se refere ao Sistema de Gerenciamento 

de Crises, e situa o fato de que toda crise é divergente uma da outra, entretanto, para 

todas e por quaisquer que sejam suas razões, as providências a serem tomadas 

contêm basicamente as mesmas teorias, a partir de uma administração de crises. 

A última Opção é a Mínima, na qual só é recorrida caso as outras duas, 

Intermediária e Global, por alguma razão não possam ser desenvolvidas. Sendo 

considerada então, apenas como uma espécie de “quebra galho”. 

Para finalizar os passos do processo de pré gerenciamento de crises, Neves 

(2002) relata a importância da preparação da organização diante uma situação de 

crise, além da conscientização de que é possível e provável que esse momento 

chegue, de modo que a organização não perca tempo com a perplexidade do que 

está acontecendo, e do porquê, afim de agir com maior produtividade. A partir dessa 

conscientização, é necessário que sejam trabalhados alguns tópicos desenvolvidos 

para atuar na preparação dos grupos internos da organização, como por exemplo, 

classificar uma equipe responsável pelo gerenciamento específico de cada crise. 

Seguindo pelos tópicos aplicados, é necessário que se faça uma análise da 

Missão, Valores e Ética da empresa, de modo a refletir se a situação de crise se 

enquadra dentro de uma dessas classificações, podendo contribuir ou intervir no 

gerenciamento da crise. Depois de compreender em que ponto se encontra a 

organização dentro da crise, é importante buscar por meio de pesquisas, situações 

antigas de crise em que essa organização ou até mesmo outras já tenham passado, 

a fim de ter conhecimento de como lidar em casos parecidos, além de servir como 

base para treinamentos de preparação (NEVES, 2002). 

O autor Neves (2002, p.176) segue com seus tópicos de preparação para uma 

situação de crise, na seguinte ordem: 

 
• Crie um time para crise; 

• Faça a análise da Missão/Visão/Valores/Ética da Empresa; 

• Faça a análise da história das crises passadas; 

• Faça um Check-up da organização; 

• Crie um Issue Management; 

• Designe um Porta-Voz; 

• Organize o Banco de dados; 
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• Avalie a estratégia; 

• Faça a simulação da crise; 

• Prepare o Plano de Emergência. 

 

2.2.1 Plano de Contingência na Crise de Imagem 

 

Existem diversos relatos de organizações que conseguiram se recuperar de 

situações de crise por meio de um plano de crises, assim como o autor Rosa (2003, 

p.69) aborda em sua obra. Entretanto, segundo ele, as organizações não devem 

prescindir deste, de modo que o fato de uma vez ter dado certo não garantirá que 

em uma segunda vez dará. 

Segundo Rosa (2003), todo gerenciamento de crises deve seguir um padrão, 

de modo que haja uma previsão dos desdobramentos que aquela crise possa gerar, 

a fim de desenvolver um planejamento para tal situação. Com isso se caracteriza a 

prevenção que toda organização deve ter, para que não sejam tomadas atitudes mal 

pensadas no momento de tensão. 

 
Na hora da crise, o importante é lidar com o problema da forma mais 
adequada – e isso é muito mais fácil se houver um planejamento prévio. 
Resumindo: hora de crise é hora de reagir – e não de planejar. 
Planejamento se faz em tempos de normalidade. (ROSA, 2003, p.70) 

 

 
O plano de gerenciamento de crises, conhecido hoje como plano de 

contingência, foi desenvolvido com a finalidade de prever ações que as organizações 

de grande porte deveriam aplicar caso houvesse uma situação de crise, afim não só 

de preservar a imagem da organização durante a crise, mas também prevenir que 

ela ocorresse (ROSA, 2003). 

 
Um Plano de Gerenciamento de Crises, sob a ótica da comunicação, é um 
conjunto de medidas, posturas e consensos capazes de fazer com que o 
sucesso de uma ação no lugar onde ocorreu uma situação adversa possa 
ser captado como tal. (ROSA, 2003, p. 71) 

 
 

De acordo com Rosa, (2003), o Plano de Contingência é constituído por seis 

características básicas: 1) A avaliação das crises mais prováveis 2) O comando das 

situações de crise 3) A doutrina de crise 4) Base de dados 5) Definição do porta-voz 

6) Auditorias de crise. 
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A avaliação das crises mais prováveis deve ser a primeira ação a ser aplicada 

dentro de um plano de contingência, afinal é por meio dela que a organização está 

preparada para quaisquer situações de crise que possam vir a ocorrer. 

 
Toda crise é capaz de ser causa ou efeito de outra crise. Por esse motivo as 
organizações devem estar preparadas para cada tipo individual de crise em 
seu plano, mas devem se preparar também para uma eventual ocorrência 
simultânea de múltiplas crises. (MITROFF apud ROSA, 2003, p.72) 

 
 

De acordo com Rosa (2003), algumas crises são capazes de afetar a gerência 

de uma organização, de modo que interfira nas suas atividades, portanto o comando 

das situações de crise deve ser determinado antes do momento da crise, para que 

se classifique quais serão os responsáveis a fazer parte desse grupo, de modo que 

se crie uma cultura para a organização, a fim de mantê-la em seu normal 

funcionamento durante um período de crise. 

Um plano de contingência deve partir de uma doutrina que caracterize como a 

organização deve se portar diante cada situação de crise, sendo assim são 

especificadas algumas ações preliminares a serem desenvolvidas nesse processo. 

A base de dados é qualificada por armazenar todas as informações de uma 

organização, de modo a servir como um grande arquivo de segurança, a fim de 

recorrer, caso haja necessidade. Para exemplificar, na base de dados são 

encontrados números de grupos que possam ser acionados em situações de crise, 

assim como discursos pré-definidos para cada situação especifica, ou seja a base de 

dados serve como ajuda às organizações que estejam passando por situações de 

crise, podem até mesmo conter pesquisas já aplicadas diante opinião pública, dando 

vantagem para a organização se dispor diante a crise presente (ROSA, 2003 p.73). 

Como já citado anteriormente em gerenciamento de crises, o porta-voz é 

classificado dentro do plano de contingência, de modo que seja escolhido um 

responsável a fim de representar a organização diante dos ocorridos. 

Ao finalizar as características do plano de contingência, Rosa (2003) aborda 

as auditorias de crise, tendo esta objeção em auditar tanto as organizações quanto 

seus líderes, a fim de compreender as possíveis causas de crises. 

2.3 Opinião Pública 

 
A opinião pública é considerada um meio de expressão dos públicos, onde 
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eles são capazes de expor seu ponto de vista e seus prognósticos a respeito de 

certas situações, a fim de serem levados em consideração por seus grupos de 

interesse. 

Segundo Torquato (2004), a opinião pública vai além do senso crítico e da 

racionalidade argumentativa, pode alcançar critérios como, ideologias, valores, 

princípios e até mesmo as emoções, de modo que estes critérios possam ser 

influenciados de acordo com aspectos sociais, culturais, econômicos, geográficos e 

etc. 

De acordo com Augras (1970), a opinião pública é originada das dinâmicas 

políticas e sociais, tendo suas raízes nas civilizações gregas, cujo cidadãos 

passaram a servir de grande importância nas tomadas de decisão do governo 

ateniense, por mais classificados que fossem tais cidadãos, era uma abertura para 

que se fizesse valer a voz do público. Com o decorrer do tempo, o público foi 

ganhando mais espaço para interlocução com seus representantes, e cada vez mais 

eram levadas em consideração suas opiniões diante estes. 

 

A opinião pública é, declaradamente, uma alavancada na mão do demagogo. 
Daí em diante, aparecerá sob um duplo aspecto: expressão genuína da 
vontade do povo e meio de manipulação desse povo. A opinião critica, ao 
tornar-se opinião preponderante, passa do plano de reivindicação para o da 
afirmação. (...) Na era das comunicações de massa, a massa teria condições 
de informar o governo sobre as repercussões de seus atos, num processo 
continuo de feedback. (AUGRAS, 1970, p.14) 

 

Mesmo com a compreensão de que a opinião pública se desenvolva por meio 

dos pensamentos de um público em questão, é necessário que se entenda as 

razões que levam estes grupos a alcançarem tais conclusões. Segundo Augras 

(1970) é possível encontrar tal resposta por meio de três fatores, sendo estes: 

Fatores Psicológicos; Fatores Sociológicos; Fatores Históricos. 

Dentro dos fatores psicológicos, encontram-se características como ideologia 

e crença, de modo que possam influenciar no comportamento do indivíduo, assim 

como na forma em que este se relaciona, ou seja, diante uma formação de opinião 

este fator tem grande influência perante os interesses pessoais do indivíduo, assim 

como a maneira em que este reage a certas circunstâncias, de modo que possa 

estar ou não em concordância com os demais indivíduos de um grupo. 

Diante fatores sociológicos é possível que um indivíduo ou grupo pode se 

sentir influenciado de acordo com sua situação econômica, ecológica, e até mesmo 
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cultural. Podendo estes obter pensamentos classificados de acordo com suas 

respectivas posições dentro de cada situação (AUGRAS, 1970). 

Nos fatores históricos, os indivíduos costumam tomar ciência de situações já 

ocasionadas anteriormente, ou que estejam sendo abordadas recentemente. Ou 

seja, a grande influência nos fatores históricos se dá por conta de casos elaborados 

antes, de modo que o indivíduo já se sinta familiarizado para opinar sobre aquilo, 

sendo esta uma forma de influenciar tanto negativamente, quanto positivamente. 

Outro aspecto que corrobora a essa compreensão diz respeito aos assuntos em 

pauta nas mídias, levantando questionamentos para muitos grupos (AUGRAS, 

1970). 

Por mais libertário que tenha sido para os indivíduos o poder de se expressar, 

muitas organizações passaram a se preocupar não simplesmente pelo que poderiam 

ouvir a respeito de si, mas com os impactos que certos comentários poderiam 

causar em sua imagem corporativa, de modo que passaram a priorizar uma atuação 

mais transparente e comprometida com as dinâmicas sociais. 

Para Torquato (2004), a opinião pública torna-se relevante a partir dos meios 

de comunicação, pois segundo o autor é por meio da mídia que se moldam e se 

propagam os pensamentos de diversos grupos. 

 
Como nasce a opinião pública? Nasce das ideias e crenças individuais, que 
vão se aglomerando em núcleos, expandindo-se de maneira vertical (nas 
classes sociais) e horizontal (nos espaços geográficos), conduzidas pelos 
meios de comunicação, que funcionam como tuba de ressonância dos fatos. 
Em um certo momento, e em espaços imprevisíveis, vão surgindo ondas que 
se encadeiam, difundindo e multiplicando, de acordo com as circunstancias, a 
complexidade dos fatos, as peculiaridades dos atores sociais envolvidos e as 
características do momento e do lugar. (TORQUATO, 2004, p.77) 

 

Dessa forma, a opinião pública possui uma carga política, cultural e social que 

reflete na organização da sociedade e, inclusive, nas práticas corporativas. Por 

consequência, tornou-se notória a relevância da opinião pública perante uma 

organização, uma vez que tais organizações compreenderam a necessidade da 

atuação de um profissional de Relações Públicas diante da grande influência da 

opinião pública.  

2.4 Comunicação, Internet e a Formação da Opinião Pública 
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A internet surgiu de modo a integrar diversas redes em algo exclusivo e único, 

conectando assim todos os cantos do mundo. Oferecendo uma proposta diferente dos 

demais veículos de comunicação, a internet possibilita entre tantas coisas, a interação 

do público com as organizações e entre eles mesmos. Assim, é possível compreender 

que a chegada da internet gerou grande mudança no comportamento de toda 

sociedade, de modo que trouxesse um novo conceito de comunicação e liberdade de 

expressão.  

Segundo autores como Pinho (2003), Maia, Gomes e Marques (2011), a internet 

surge como forma de participação online de uma sociedade perante assuntos públicos 

e privados. Entretanto, por mais que os autores em questão abordem temas similares 

em suas obras, é possível classificar que cada um se detenha a pontos de vistas 

diferentes perante a internet. Enquanto para Pinho, a internet é analisada em um viés 

mais institucional, para Maia, Gomes e Marques (2011), a internet funciona como uma 

grande plataforma de democracia digital, de modo que seja levada em consideração a 

participação política.  

 

Proponho um passo lateral para inserir a discussão sobre a e-participação num 
quadro menos usual, a saber, naquele relacionado à chamada democracia 
digital. Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de 
dispositivos (computadores, celulares, smartphones, palmtops, ipads...), 
aplicativos (programas) e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias 
sociais...) de tecnologias digitais de comunicação... (MAIA, GOMES E 
MARQUES, 2011, p. 27) 
 
 

Embora os pontos de vista de ambas as obras se enquadrem no tema 

desenvolvido no presente trabalho, a teoria aplicada por Pinho (2003) reflete mais 

sobre o engajamento social, de modo que traduza melhor o tema em questão. Sendo 

assim, entre os autores Pinho (2003), Maia, Gomes e Marques (2011), optou-se por 

utilizar a metodologia aplicada por Pinho (2003). 

Assim como as Relações Públicas, a internet atua de forma interna e externa 

perante as organizações, de modo que atenda a necessidade de cada área. A Intranet 

é a internet utilizada nos âmbitos internos de uma organização, atua de forma discreta 

e mais segura, cultivando informações organizacionais e operacionais, de modo a 

auxiliar no desenvolvimento da organização, assim como em sua comunicação interna. 

Ou seja, a intranet é uma rede de acesso limitado, liberada apenas para os funcionários 

de uma organização, podendo ainda ser especificado o acesso em cada área de 

produção (PINHO, 2003). 
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A extranet funciona como meio de comunicação com os públicos externos de 

uma organização, de modo que também haja a possibilidade de limitação de acesso, 

sendo assim, obtêm-se acesso à extranet aqueles que sejam de suma importância no 

desenvolvimento e crescimento da organização, podendo estes, estar a par dos 

serviços ou produtos oferecidos pela mesma (PINHO, 2003). 

 

A interatividade da rede mundial é muito valiosa para quem quer dirigir 
mensagens específicas para os públicos de importância da empresa. Um ponto 
bastante positivo, pois os esforços de relações públicas só são efetivos se eles 
forem bem recebidos. Na internet, a organização não está falando para uma 
pessoa, mas conversando com ela. (PINHO, 2003, p. 31) 

 

É possível perceber que a internet funciona de forma bem diferente dos outros 

meios de comunicação mais antigos, de modo que possibilita uma troca de informações 

e uma comunicação mútua entre comunicador e remetente, além de outras 

características positivas ou não, oferecidas. Sendo assim, é necessário que se 

compreenda a importância do papel da internet como ferramenta para as Relações 

Públicas.  

 
Os benefícios que a Internet pode trazer para os programas e para as 
estratégias de relações públicas decorrem, principalmente, de características e 
aspectos próprios. Entre eles, sua condição de mídia de massa e de ferramenta 
para a comunicação com a imprensa, a sua capacidade de localização do 
público-alvo, a presença em tempo integral, a eliminação das barreiras 
geográficas e as facilidades que permite para a busca da informação e 
administração da comunicação em situações de crise. (PINHO, 2003, p. 33) 
 
 

Segundo Pinho (2003), as Relações Públicas devem usar da internet como 

aliada em suas estratégias de comunicação, de modo a agregar suas vantagens a seu 

favor. Entretanto, o relações-públicas deve atentar-se a não utilizar a internet como sua 

única estratégia. De modo, a levar em conta que a internet pode oferecer também 

certas limitações diante a profissão e sua atuação. 

Como é possível notar na declaração acima, o autor pontua em seu livro 

algumas dessas vantagens como: Mídia de massa, comunicação com jornalista, 

localizando o público alvo, facilitando a busca de informação e administrando a 

comunicação em períodos de crise. 

Primeiramente, para que se compreenda a relevância da internet na área das 

Relações Públicas, é necessário que se entenda de que modo torna vantajoso o uso da 

mesma perante a profissão. Sendo assim, Pinho (2003) esclarece que a internet é uma 
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mídia de massa com grande impacto para as organizações, de modo que seu alcance 

seja de escala mundial.  

Por se tratar de mídia, a internet pode auxiliar para que publicações 

normalmente efetuadas em jornais, revistas, rádio, etc. sejam publicadas em suas 

redes sociais, de modo que não se limite os públicos e/ou alcance. Sendo assim, suas 

notícias acabam alcançando diretamente seu público-alvo. Desta forma, Pinho (2003) 

cita o uso da internet como vantagem para as Relações Públicas ao se tratar da 

localização do público alvo, de modo que seja possível a segmentação destes de 

acordo com os interesses da organização. Ou seja, a organização gerada perante as 

segmentações classificadas influência de forma positiva na atuação do profissional de 

relações públicas, de modo que torne seu planejamento de comunicação específico 

para cada objetivo. 

As organizações, por meio da internet devem criar um vínculo com seus 

diferentes públicos de forma que consigam transparecer sua identidade, seus objetivos, 

sua missão e seu valores, sendo este o primeiro passo a ser dado. Além de alcançar 

um posicionamento perante o mercado, por meio da internet as organizações 

conseguem ainda oferecer seus serviços, de modo a abranger seus públicos.  

Por se tratar de uma rede mundial, a internet possibilita um acesso integral ao 

público, de modo que seja utilizada 24h por dia. Sendo assim, ao se utilizar da internet 

como veículo de comunicação sabe-se que as informações ficarão disponíveis por 

tempo ilimitado, podendo ser acessadas a qualquer momento, de modo que permita 

gerar maior visibilidade e assim fazer presente a organização em qualquer instante 

(PINHO, 2003). 

Ainda de acordo com Pinho (2003) a internet se torna grande aliada das 

organizações que utilizam deste meio para o desenvolvimento de suas operações, de 

modo a levar em consideração a facilidade na busca de informações. Ou seja, a 

internet utilizada como ferramenta no processo da organização auxilia para que seu 

mecanismo se torne cada vez mais eficiente.  

Entre as últimas vantagens que Pinho cita em sua obra (2003), destaca-se a 

relevância do uso da internet na crise de imagem, assim como a formação da opinião 

pública, pois como visto anteriormente o público está cada vez mais interativo com as 

organizações, justamente por meio da internet e sua facilidade de comunicação. Sendo 

assim, da mesma forma que se faça útil a participação do público, é necessário que se 

faça presente o posicionamento da organização. Portanto é de grande relevância que o 
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relações-públicas utilize da internet também como aliada para o gerenciamento de 

crises.  

É necessário ressaltar que da mesma forma que as Relações Públicas utilizem 

da internet para o gerenciamento de crises, é possível que a crise só ocorra por conta 

da grande influência da mesma. Sendo assim, entende-se que a internet possui suas 

limitações, e que é necessário prestar atenção a estas.  

 

Tecnologia e meio de comunicação ainda em desenvolvimento, a Internet 
apresenta limitações e restrições que têm de ser conhecidas para evitar que as 
estratégias de relações públicas enfrentem reveses na implementação de 
ações e programas ciados para a rede mundial. (PINHO, 2003, p. 37) 
 

 
Perante a internet, os fatos que se encontram expostos nas mídias sociais 

possuem veracidade, de modo que todos os atores presentes em uma rede passam a 

ter a mesma credibilidade. Desta forma, é possível compreender que há facilidade na 

propagação de rumores, de modo que as opiniões públicas de forma crítica possam 

acabar por prejudicar uma organização por exemplo. Sendo assim, é necessário que as 

organizações estejam sempre atentas à possibilidade de falsas acusações e 

difamações, de modo a obter pronta resposta para devidos acontecimentos (PINHO, 

2003). 

 

2.4.1 Mídias Sociais e a Participação Social 

 

Como abordado anteriormente, a internet surgiu como uma rede de conexão e 

comunicação entre toda uma população, de modo a abranger os mais diversos cantos 

do mundo. Sendo assim, a presença das pessoas e suas opiniões tornaram-se cada 

vez mais notáveis perante as organizações. Diante tal fato, e o desenvolvimento 

crescente de tal tecnologia, surgiram então as redes sociais, que vinham com a 

intenção de unir ainda mais as pessoas em um único meio.  

De acordo com a publicação efetuada pela jornalista Thaís Costa, na página 

Marketing de Conteúdo, no dia 11 de junho de 2016 e atualizada no dia 9 de julho de 

2018, o relatório desenvolvido pela “We Are Social” no ano de 2017, consta que 58% 

da população brasileira utiliza redes sociais, e entre as redes sociais mais acessadas 

pelos brasileiros, constam respectivamente Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, 

Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, Messenger e Snapchat. 
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As redes sociais diferentemente dos sites possibilitam a interação entre os 

indivíduos que utilizam desta, podendo estes se conhecerem pessoalmente ou não. De 

acordo com as autoras Recuero, Bastos e Zago (2015), a diferença entre os sites e as 

redes sociais se encontram por meio de seus conceitos, de modo que seja “preciso 

compreender que nem todo site representa, efetivamente, uma rede social nem toda a 

rede social está contida no site.” (Recuero, Bastos e Zago, 2015, p. 22). Ou seja, por 

mais que ambos sirvam para aproximar o público de uma organização e vice-versa, 

estes atuam de forma distinta e paralela, de modo que cada um oferece estratégias 

diferentes.  

Os sites funcionam como uma plataforma, na qual a organização consegue 

disponibilizar informações a respeito de si, permitindo que o público conheça mais 

sobre sua missão, visão e valores, além de outras características. Como abordado 

anteriormente, é possível classificar se o site funciona como intranet ou extranet, de 

modo que uma organização consiga ainda trabalhar com ambas. Segundo Pinho, os 

sites desenvolvidos por uma organização devem conter conteúdo, foco e informações 

atualizadas. 

 
É importante assegurar-se de que os propósitos e objetivos do site sejam 
corretamente identificados e enunciados em uma única frase. Para isso deve-se 
levar em conta que o sucesso de um site em particular é determinado 
fundamentalmente por sua audiência. Muitos sites, lançados sem prévio 
conhecimento das necessidades do público-alvo, acabam oferecendo apenas 
informações e serviços irrelevantes e causam inevitáveis prejuízos à imagem e 
à reputação da empresa. (PINHO, 2003, p. 93) 
 
 

As autoras Recuero, Bastos e Zago (2015) citam em sua obra, ações exercidas 

por meio de algumas mídias sociais que são capazes de definir um conceito sobre as 

mesmas. Dentre tais ações encontram-se algumas como curtir, compartilhar, comentar, 

etc. Sendo assim, e por meio desta, é possível notar que as mídias sociais funcionam 

como uma espécie de filtro, no qual, de acordo com as ações executadas pelo público 

ativo, selecionam-se aquelas que gerem maior interação, de modo a utilizar-se destas 

para alcançar maior visibilidade. Ou seja, é possível compreender que as mídias sociais 

funcionam também com o mesmo conceito das outras mídias, de compartilhar 

informações, entretanto de modo que possibilite o próprio público a participar de forma 

ativa ao gerar conteúdo de acordo com seus próprios interesses.  

 

Na rede social e, em especial, nas redes sociais no ciberespaço, cada conexão 
é um caminho que permite que determinadas informações circulem entre os 
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atores. Cada nó, portanto, quando recebe uma dada informação, pode decidir 
se a deseja replicar para sua rede ou não. Assim, cada nó tem uma posição 
específica na sua estrutura da rede e pode ou não repassar as informações que 
recebe para o restante de sua rede. (RECUERO, BASTOS, ZAGO, 2015, p. 29) 

 
 

Segundo a autora Recuero, em sua obra mais antiga (2009, p.25), “redes sociais 

na internet possuem elementos característicos que servem de base para que a rede 

seja percebida e as informações a respeito dela sejam apreendidas”. Ou seja, as redes 

sociais utilizam de meios que identificam as interações do público, de modo a definir as 

principais atividades exercidas pelos mesmos. Sendo assim, e de acordo Recuero 

(2009), dentre esses elementos encontram-se os atores, as conexões e as interações. 

Como o próprio nome sugere, ator traduz àquele que atua em algo. Desta forma, 

entende-se que um ator dentro das mídias sociais pode ser considerado o público 

participante e ativo. Entretanto, para a autora Recuero (2009), o ator presente nas 

mídias sociais, não necessariamente atua de modo pessoal, mas sim de forma social. 

Ou seja, por mais que se obtenha de liberdade de expressão e opinião, acabam 

abordando características sociais.  

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou 
nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes 
do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da 
interação e da constituição de laços sociais. (RECUERO, 2009, p. 25) 

 

Por meio da interação social dos atores, desenvolvem-se laços sociais que 

geram uma conexão, e é por meio dessa conexão que é possível compreender o 

impacto das redes sociais. De modo que ao participarem ativamente, os atores acabam 

deixando à mostra suas interações, assim como suas opiniões, possibilitando a 

compreensão e análise de uma devida publicação. Ou seja, torna-se possível o estudo 

do impacto que certos assuntos podem causar em uma sociedade, de modo a levar em 

consideração a reação e interação desse grupo (RECUERO, 2009). Ao dar sequência à 

linha de raciocínio desenvolvida na obra de Recuero, Bastos e Zago (2015), é possível 

compreender que as redes sociais provêm do público e sua interação, assim como na 

rede social considerada mais utilizada pelos brasileiros, o Facebook.  

Além de tais quesitos abordados, as autoras (2015) enfatizam ainda o fato das 

redes sociais possibilitarem um tempo ilimitado de divulgação de informações, por 

conta da sua permanência na rede, ou seja, por conta das ações disponíveis em 

algumas redes sociais, como replicar, comentar, compartilhar, curtir, entre outras, a 
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informação publicada acaba tornando-se atemporal, de modo a alcançar uma 

proporção maior de atores (RECUERO, BASTOS, ZAGO, 2015). 
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3. CASO DE CRISE DA ULTRACARGO 

3.1 Histórico  

 
Em 1920 chega ao Brasil o austríaco Ernesto Igel e cria a empresa Ernesto 

Igel & Cia., que importava louças, metais sanitários, fogões e aquecedores de uso a 

gás encanado. Após algumas viagens e novas descobertas Ernesto decidiu trazer ao 

Brasil uma tecnologia inovadora para os usuários de gás domiciliar, e então, em 

1937 cria a Empresa Brasileira de Gás a Domicílio que possuía como diferencial o 

gás engarrafado e entregue a domicílio. Com o sucesso do negócio, no ano 

seguinte, ao abrir o capital da empresa, deu-se origem à Ultragaz que integra 

atualmente o Grupo Ultra, constituído em 1953. 

Com a demanda de qualidade e segurança nos serviços de transporte, no ano 

de 1966 é criada a Transultra, empresa responsável pelo transporte rodoviário e 

armazenamento de produtos químicos. Um tempo depois, em 1978 o Grupo Ultra 

fundava o Terminal Químico de Aratu na Bahia, ampliando os negócios de logística 

de armazenagem. Posteriormente, as duas atividades se uniram de modo que 

atuavam juntas na operação de logísticas para granéis líquidos, dando assim origem 

à Ultracargo. 

Após a construção das novas unidades nos terminais de Suape-PE em 1986, 

e Montes Claros-MG em 2004, e dado início às atividades do Terminal de Paulínia 

em 1999, a Ultracargo chega então na Baixada Santista no ano de 2005. Este fato 

tornou-se um marco estratégico para a organização na região Sudeste, de modo que 

passou a contar com os diversos meios de transporte que se encontram na região 

portuária da cidade de Santos-SP. 

Alguns anos depois, em 2008, após o Grupo Ultra comprar a União Terminais, 

a Ultracargo passou a se tornar a maior empresa brasileira de armazenagem para 

granéis líquidos, tornando sua atuação mais presente no Porto de Santos-SP, sendo 

este considerado o principal porto do país. Como a organização seguia em posição 

de liderança no segmento, em março de 2010 o Grupo Ultra vendeu parte dos 

negócios de logística interna, armazenamento de sólidos e transporte rodoviário, 

para que a Ultracargo seguisse exclusivamente com os negócios de armazenamento 

em granéis líquidos. 

Ainda no ano de 2010, a Ultracargo deu início a um projeto para expandir sua 
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capacidade de armazenamento e então, no ano seguinte, a organização expandiu os 

terminais de Suape - PE, Aratu - BA e Santos - SP. Dois anos depois, em 2012, 

adquiriu um novo terminal em Itaqui - MA. 

No ano de 2015 a organização foi acometida por uma grande crise, 

ocasionada pelo incêndio ocorrido em seis tonéis de etanol e gasolina, localizados 

no terminal de Santos-SP, levando oito dias para o controle total do incêndio. Tal 

infortúnio gerou grandes consequências em todas as dimensões organizacionais, 

uma vez que a crise ganhou projeções nas mídias regionais e nacionais. 

Abordaremos nos capítulos seguintes o desencadear desta crise e como se encontra 

a Ultracargo atualmente. 

3.2 Perfil Institucional 

 
A empresa Ultracargo tem como razão social a denominação Ultracargo 

Terminais Ltda., sendo registrada sob o CNPJ 07.444.340/0003-12.2 É classificada 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) como uma empresa de grande 

porte, sendo adepta à conduta SSMAQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 

Qualidade), portanto constam em suas certificações as ISOs3 14001 e 9001, em 

gestão ambiental e de qualidade, além da OHSAS4 18000, de segurança e higiene 

ocupacional, e da ISPS5, visando a segurança e proteção dos navios e instalações 

portuárias. 

Atuante no segmento químico há 52 anos, a organização tem como principal 

função o armazenamento de produtos químicos, petroquímicos, biocombustíveis, e 

óleo vegetal. Já operou mais de 952 navios, 145 mil carretas e 11 mil ferroviários e 

conta hoje com mais de 693 colaboradores. A Ultracargo consegue alcançar com 

seus tanques uma capacidade de armazenagem superior a 900 mil m³, podendo 

movimentar mais de 5,7 milhões de toneladas e chegando a uma lucratividade de 

R$346,5 milhões. 

A organização dispõe de telefones regionais para contatos, a exemplo do 

SAC, nas regiões sudeste e nordeste, especificamente nas cidades de Santos, pelo 

                                                
2 CNPJ referente ao terminal de Santos-SP. 
3 É uma entidade de padronização e normatização. 
4 Padrão internacional de saúde e segurança ocupacional. 
5 Norma internacional de segurança para controle de acessos e monitoramento. 
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número (13)3295-7026. Por meio do site da organização6, é possível encontrar o 

telefone de todos os terminais portuários, inclusive o de sua matriz. Além disso, a 

Ultracargo conta ainda com os serviços de uma assessoria de imprensa, realizada 

pela agência Néctar Comunicação. 

Sua unidade localizada no município de Santos se encontra na Rua Alberto 

Schweitzer, n°600, no bairro da Alemoa, e a matriz da empresa está localizada na 

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 1343, 4° andar - Ala B, em São Paulo-SP. 

Como toda organização, a Ultracargo possui sua missão, visão e valores 

definidos de acordo com suas crenças, sendo caracterizados como: 

 Missão – Prestar serviços logísticos com confiabilidade, solidez, 

inovação e criatividade; 

 Visão – Ser referência como provedor logístico de armazenagem 

e movimentação de produtos que requeiram manuseioespecial; 

 Valores – Credibilidade; Ética; Sustentabilidade; Valorização da 

pessoa.7 

3.2.1 Localizações e Instalações 

 
A Ultracargo conta hoje com seis terminais que se encontram espalhados nas 

regiões portuárias do Brasil, além da localização de sua matriz no Estado de São 

Paulo. Considera-se uma organização estratégica, já que seus terminais se 

encontram em regiões abrangentes do ramo petroquímico. 

Seu primeiro terminal foi inaugurado no ano de 1978 na cidade de Aratu, na 

Bahia, e é responsável por 60% de toda movimentação marítima de cargas químicas 

do Estado, tendo capacidade total de armazenagem para produtos líquidos em 

218.190 m³, e produtos gasosos em 44.600 m³, dentro de uma área entre 51.000 m² 

e 94.500 m². 

 

 

 

                                                
6 Disponível em: <www.ultracargo.com.br/br/nossos-contatos>. Acesso em: 08/11/ 2017.  

7Informações obtidas por meio do site institucional da Ultracargo. Disponível em: 

<http://www.ultracargo.com.br/br/a-ultracargo/crencas>. Acesso em: 08/11/2017. 
 

http://www.ultracargo.com.br/br/nossos-contatos
http://www.ultracargo.com.br/br/a-ultracargo/crencas
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Figura 1 – Terminal de Aratu na Bahia 

Fonte: Portos e Navios, 20168 

 

Em seguida, inaugurou-se o terminal de Suape, em Pernambuco, sendo 

considerado o terminal mais estratégico da região Nordeste, uma vez que ali 

encontravam-se as principais rotas de navegação. Situado em uma área de 78.085 

m², seus tanques de armazenagem líquidas tem capacidade de até 152.910 m³ 

enquanto seus tanques de armazenagem gasosa chegam até 5.000 m³. 

Ainda na região do Nordeste, o terminal de Itaqui no Maranhão é considerado 

o segundo maior porto do Brasil em movimentação de granéis líquidos, visto que 

além da zona portuária, encontra-se ainda uma zona de acesso ferroviário. Seus 16 

tanques dispõem de uma capacidade de 420 m³ a 6.800 m³, sendo a capacidade 

total de armazenagem de 55.280 m³, em uma área de 52.862m². 

Descendo para a região Sudeste, encontra-se o terminal do Rio de Janeiro, 

considerado um dos portos mais movimentados do país. Neste terminal, a Ultracargo 

dispõe de 24 tanques, com capacidade entre 300 m³ a 1.000 m³ e um total de 

capacidade de armazenagem em 17.247 m³, dentro de uma área de 10.940 m². 

Ainda com disposição de 24 tanques, a Ultracargo conta também com o terminal de 
                                                
8 Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35003-bahia-vai-se-
consolidar-como-o-maior-porto-de-conteineres-do-nordeste. Acesso em: 05/11/2017. 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35003-bahia-vai-se-consolidar-como-o-maior-porto-de-conteineres-do-nordeste
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35003-bahia-vai-se-consolidar-como-o-maior-porto-de-conteineres-do-nordeste
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35003-bahia-vai-se-consolidar-como-o-maior-porto-de-conteineres-do-nordeste
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Paranaguá, entretanto estes tanques alcançam uma capacidade um pouco maior, 

entre 470 m³ a 4.950 m³, em uma área de 26.898 m². 

 

Figura 2 – Terminais Ultracargo 

Fonte: Relatório Ultracargo, 20159 

 

 

Por fim, a Ultracargo dispõe de duas de suas sedes dentro do Estado de São 

Paulo, sendo uma delas sua matriz, que está localizada na cidade de São Paulo, 

representada no 4° andar de um edifício comercial, e seu último terminal que se 

encontra na região litorânea de São Paulo, na cidade de Santos. 

                                                
9 Imagem obtida do Relatório Anual da Ultracargo, 2015. Disponível em: 
http://www.ultra.com.br/Ultra/relatorio/2015/pt/ultracargo.html. Acesso em: 07/11/2017. 

http://www.ultra.com.br/Ultra/relatorio/2015/pt/ultracargo.html.
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Figura 3 – Matriz da Ultracargo em São Paulo 

Fonte: Spaço Interior, 201710 
 

 

No escritório da matriz são desenvolvidas as atividades da diretoria, 

comunicação, marketing, jurídico, relações internacionais, recursos humanos, 

tecnologia da informação, entre outros.  

Figura 4 – Sala de Conferências 

Fonte: Spaço Interior, 201711 

                                                
10 Disponível em: http://www.spacointerior.com.br/portfolio-item/ultracargo-sede-central/. Acesso em: 
05/11/2017. 
11Disponível em: http://www.spacointerior.com.br/portfolio-item/ultracargo-sede-central/. Acesso em: 

:%20http:/www.spacointerior.com.br/portfolio-item/ultracargo-sede-central/
http://www.spacointerior.com.br/portfolio-item/ultracargo-sede-central/
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O terminal da Baixada Santista é um dos mais estratégicos da organização, já 

que ali se encontra o maior porto do Brasil e da América Latina, além de contar com 

o grande acesso ferroviário. Consequentemente, este é o maior terminal da 

organização, podendo alcançar uma área de 183.871 m², com 179 tanques de 

capacidade entre 100m³ a 10.000 m³, em um total de armazenagem de338.300 m ³. 

 
 

Figura 5 – Terminal de Santos em São Paulo 

Fonte: Relatório Ultra, 201512 

3.3 A Crise 

 
O momento presente da crise é o período de maior vulnerabilidade de uma 

organização. É ali que os mais diversos públicos vão começar a buscar informações 

concretas referentes ao ocorrido, de modo que não deixem passar nenhuma falha, 

ou seja, é por meio desse fato que muitas dessas organizações prejudicam ainda 

mais sua imagem. É necessário, portanto, que se faça valer um gerenciamento de 

crises, colocando em prática tudo aquilo que a organização vinha treinando caso 

fosse necessário, priorizando uma atuação ágil e transparente em seus 

                                                                                                                                                        

05/11/2017.  

 
12 Disponível em: http://www.ultra.com.br/Ultra/relatorio/2015/en/ultracargo.html, Acesso em: 
05/11/2017. 

http://www.ultra.com.br/Ultra/relatorio/2015/en/ultracargo.html
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posicionamentos. 

A organização Ultracargo esperava que o ano de 2015 fosse um ano de 

inovação para os seus negócios, contando com sua participação na 35° Reunião 

Anual Latino-Americana de Petroquímica – APLA, que aconteceria em novembro 

daquele ano. O propósito da empresa no evento era de estreitar relações com outras 

grandes empresas do ramo petroquímico. Entretanto, a organização não poderia 

imaginar que sua história seria marcada naquele ano de uma forma totalmente 

inesperada. 

Em abril de 2015, a Ultracargo passou por uma situação de crise quando seis 

de seus tanques que armazenavam álcool, diesel e gasolina, localizados no terminal 

de Santos – SP pegaram fogo, após grandes explosões. De acordo com própria nota 

da organização, disponível no relatório de 2015, no total foram 34 mil m³ atingidos 

pelo fogo, que ainda gerou uma grande quantidade de fumaça tóxica na região da 

Baixada Santista.Além disso, a grande contaminação das toxinas geradas pelo 

incêndio acabou por causar a morte de nove toneladas de peixes. O incêndio teve 

duração de nove dias e contou com o trabalho de mais de 200 pessoas entre 

brigadistas e bombeiros, no objetivo de dar fim ao incêndio. 

 

Figura 6 – Imagem do Incêndio 

Fonte: Blog Carol Daemon, 201513 

 

                                                
13Disponível em: http://caroldaemon.blogspot.com.br/2015/04/impactos-ambientais-do-maior-incendio.html. 
Acesso em 08/11/2017 
 

http://caroldaemon.blogspot.com.br/2015/04/impactos-ambientais-do-maior-incendio.html
http://caroldaemon.blogspot.com.br/2015/04/impactos-ambientais-do-maior-incendio.html
http://caroldaemon.blogspot.com.br/2015/04/impactos-ambientais-do-maior-incendio.html
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Como apurado por bombeiros, e divulgado pelo Ministério Público, o início do 

incêndio se deu por meio de uma bomba que estava ligada de modo indevido após 

uma queda de energia. Por meio do fechamento das válvulas, o líquido que continha 

ali dentro sofreu uma grande pressão, de modo que causasse a primeira explosão. 

Na época do ocorrido, a Ultracargo foi bem questionada em relação a 

negligência de suas operações, pois, segundo o Ministério Público, era possível ter 

evitado as explosões seguintes dos outros cinco tanques, caso a organização tivesse 

agido de forma correta. 
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4. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma coleta de dados, realizada por meio da fanpage do Facebook 

da Ultracargo, a partir das publicações efetuadas pela organização durante o período 

do incêndio ocasionado no terminal da baixada santista no ano de 2015. 

Para alcançar os dados em questão, foi feita uma busca com os descritores 

“Ultracargo” e “Incêndio Ultracargo” na mídia social do Facebook, por se tratar de 

uma mídia de grande relevância e impacto. A busca efetuada no mês de novembro 

de 2018 estreitou-se nos registros publicados dentro do período do incêndio, entre 

os dias 02 e 11 de abril de 2015. Desta forma, foram encontradas ao todo 13 

publicações efetuadas pela Ultracargo a respeito do incêndio, nas quais foram 

distribuídas dentre os 9 dias.   

Com base nas publicações encontradas, foi feita uma análise do 

posicionamento e gerenciamento da organização diante o ocorrido, de modo que 

fosse discutido posteriormente.  

Antes de seguir para os dados obtidos, é importante ressaltar ainda, que 

foram desenvolvidos dois questionários, sendo um direcionado à organização 

Ultracargo, e outro direcionado à um dos bombeiros responsáveis pelo caso. O 

questionário desenvolvido para a organização foi enviado por meio do seu próprio 

site, pelo canal “fale conosco”, com o objetivo de agregar ao presente estudo 

respostas concretas a respeito do seu gerenciamento durante o ocorrido. Por outro 

lado, o questionário desenvolvido para o bombeiro responsável pelo caso, foi 

enviado por meio do seu e-mail, disponibilizado pelo mesmo, a fim de agregar ao 

trabalho outro ponto de vista da atuação da organização. Entretanto, é necessário 

informar que em ambos os casos não se obteve sucesso na tentativa de agregar 

maiores informações. Os roteiros de perguntas encontram-se disponíveis nos 

respectivos apêndices A e B.  
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5. PUBLICAÇÕES DA ULTRACARGO 
 

No dia 02 de abril de 2015, por volta das 10h da manhã, os trabalhadores e 

moradores do bairro Alemoa, na cidade de Santos, puderam presenciar um forte 

barulho, quando um dos tanques de armazenagem química da empresa Ultracargo 

explodiu. As primeiras fotos do ocorrido foram tiradas por pessoas que se 

encontravam na região e as divulgavam por meio de suas mídias sociais, de forma 

que assim se iniciasse a crise. 

O momento presente da crise é o período de maior vulnerabilidade de uma 

organização. É ali que os mais diversos públicos passam a buscar informações 

sobre a organização envolvida e o incidente em destaque. É por meio dos veículos 

de comunicação de alta credibilidade, e nas páginas da organização envolvida, que o 

público alcança essas informações e a partir disso, surgem discussões, onde o 

público passa a se atentar mais sobre a organização, assim como nas falhas 

cometidas. Ou seja, é por meio desse fato que as organizações ao passarem por 

situações de crise devem tomar cuidado, para não prejudicar ainda mais sua 

imagem. É necessário, portanto, que se faça valer um gerenciamento de crises, 

colocando em prática tudo aquilo que a organização vinha treinando caso fosse 

necessário, priorizando uma atuação ágil e transparente em seus posicionamentos.  

Com base na teoria desenvolvida no presente trabalho, foi desenvolvida uma 

análise a partir das publicações efetuadas pela organização Ultracargo, por meio de 

sua fanpage do Facebook, a fim de compreender o posicionamento e gerenciamento 

da mesma perante a crise. A Ultracargo utilizou da mídia abordada como meio de 

comunicação com o público, para esclarecer e notificar sobre o ocorrido. Sendo 

assim, foram encontradas algumas publicações efetuadas no período do incidente. 

 

Tabela 1: Postagens efetuadas pela Ultracargo em sua fanpage do Facebook no período do 

incêndio em 2015 

Datas 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 

Quantidade 
de 

postagens 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

           
Fonte: Elaborado pela autora, com base na fanpage da Ultracargo 

 

A partir da tabela acima, é possível perceber que no período do incêndio, a 
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Ultracargo efetuou publicação todos os dias, chegando a publicar até mesmo duas 

vezes ao dia em algumas datas. Desta forma a organização se fazia presente diante 

do ocorrido. 

 

Figura 7: 1° Nota da Ultracargo sobre o incêndio 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo14 

 

Em sua primeira nota sobre o incêndio, a Ultracargo informava a respeito do 

processo de desenvolvimento do combate ao fogo e esclarecia que ainda não 

haviam conclusões sobre as causas do incêndio. Ao final da nota, o nome do 

presidente da organização sugere que este seja o porta voz do caso. Sendo, assim 

percebe-se que a Ultracargo nomeou como porta voz, uma pessoa de grande 

relevância e responsabilidade dentro da organização, assim como sugere Cardia 

(2015). 

No dia 02 de abril de 2015, data de início do incêndio, a Ultracargo efetuou 

duas publicações, onde, na segunda publicação a organização atualizava as 

informações para notificar ao público. 

 

 

 

                                                
14 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo/. Acesso em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo/
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Figura 8: 2° Nota da Ultracargo sobre o incêndio  

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo15 

 

Em sua segunda nota, a ultracargo transparecia que o incêndio não se 

encerraria facilmente, ao afirmar que os tanques foram severamente afetados e 

portanto tornavam a operação mais complexa. Além disso, nessa nota a organização 

informava ainda a respeito das pessoas que foram atendidas no local, de modo a dar 

satisfações ao público, demonstrando certa preocupação com seus funcionários e a 

equipe de bombeiros, sendo possível perceber que a organização se prontificava em 

atualizar o público a respeito dos passos seguidos durante o incêndio. 

Diferente da primeira nota de esclarecimento, na segunda nota efetuada pela 

organização, como apresentada na imagem acima, não há a presença do nome de 

um porta-voz.  Entretanto, como será possível perceber a seguir, na nota efetuada 

no dia 03 de abril a organização fez uma alteração na descrição de seu porta-voz.  

 

  

 

 

 

 

                                                
15 Disponível em: < https://www.facebook.com/Ultracargo/>. Acesso em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo/
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Figura 9: Nota do dia 03/04/2015 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo16 

 

Ao encerrar a nota, a Ultracargo utilizou do descritivo “Diretoria Ultracargo”, 

dando a entender que o porta-voz da organização não se define em apenas um 

nome responsável, mas sim a uma área de atuação, podendo conter dentro dessa, 

uma ou até mais pessoas. 

A organização utilizou de sua terceira nota também, para informar sobre a 

quantidade de tanques atingidos, além de enaltecer o trabalho do corpo de 

bombeiros, assim como dos brigadistas que atuavam no combate ao incêndio, 

demonstrando seu total apoio aos responsáveis pelo controle do fogo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/Ultracargo/>. Acesso em: 03/11/2018. 
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Figura 10: Nota efetuada dia 04/04/2015 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo17 

 

A curiosidade que parte da nota efetuada no dia 04 de abril de 2015, é que na 

publicação do dia 03, a organização afirma que o incêndio atinge o quinto tanque, 

entretanto na presente nota do dia seguinte, a Ultracargo relata que o fogo já alcança 

um total de 4 tanques, tornando a informação contraditória e, portanto, confusa.  

A Ultracargo relatava também a respeito da atuação dos bombeiros em sua 

tentativa de resfriar os tanques atingidos pelo fogo e na estrutura de suporte 

montada para eles. A organização afirmava ainda, que outras companhias presentes 

no porto de Santos colaboravam no combate ao incêndio, assim como sugere o 

Plano Integrado de Emergência e o Plano de Ajuda Mútua.  

 

 

 

 

 

                                                
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/Ultracargo/>. Acessado em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo/
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Figura 11: Nota da Ultracargo no dia 05/04/2015 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo18 

 

Sobre o Plano de Auxílio Multo, a Ultracargo informava em sua primeira nota 

publicada no dia 05 de abril de 2015, que por conta de novos equipamentos cedidos 

por empresas participantes dele, o fogo havia sido reduzido. Dando a entender, que 

por conta dessa contribuição e de outras empresas, o fogo estava sob controle.  

Foi relatado ainda a respeito de um comitê de integração, instalado a fim de 

gerenciar o incidente. No qual, era coordenado pelo Governo do Estado de São 

Paulo, assim como pela Prefeitura de Santos, além de contar com a participação da 

própria organização Ultracargo, as Docas do Estado de São Paulo, e da Petrobras.  

Ainda no dia 05 de abril de 2015, a organização efetuou uma nova publicação, 

disponível no anexo A, atualizando as informações sobre o incêndio. Nessa nota, a 

Ultracargo confirmava que o fogo atingia naquele momento apenas dois tanques e 

que o processo de controle era contínuo para combater as chamas.  

 

 

 

                                                
18 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo/. Acesso em: 03/11/2018. 
 

https://www.facebook.com/Ultracargo/
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Figura 12: Nota da Ultracargo no dia 06/04/2015 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo19 

 

No dia 06 de abril a Ultracargo, utilizava das redes sociais, assim como da 

nota de esclarecimento para destacar sua contribuição para com as autoridades 

responsáveis pelo caso, além de esclarecer que dispunha de uma empresa 

especializada para monitorar e controlar o risco que o incêndio poderia gerar ao meio 

ambiente. Desta forma, a organização transparecia ao público, sua consciência em 

relação às consequências que o incidente poderia trazer tanto para o meio ambiente, 

quanto para a população, de modo que a partir disso o público poderia enxergar a 

Ultracargo com outros olhos, diante do ocorrido.  

Nas publicações seguintes, a organização utilizava do mesmo início de texto, 

e passava a adicionar novas informações, e em alguns casos fazia pequenas 

alterações na descrição. Dessa forma, a Ultracargo reforçava a informação, de modo 

que mantinha suas publicações sempre atualizadas.  

Nessas atualizações entre os dias 07 e 09 de abril foram adicionadas 

                                                
19 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo. Acesso em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo
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informações sobre o processo de combate ao fogo a partir da captação de água do 

mar, assim como do uso de Líquido Gerador de Espuma, que havia sido trazido pela 

Força Aérea Brasileira. 

No dia 10 de abril de 2015 a Ultracargo informava, a partir de uma nota 

direcionada à imprensa que o fogo estava sob controle, contendo apenas um 

pequeno foco sob atuação dos bombeiros.   

 

Figura 13: 1° Parte da Nota Direcionada à Imprensa 

 

Fonte: 

 

Por meio da presente nota, a organização declarava sobre todo o processo do 

gerenciamento do incidente, onde ela se referia aos 140 funcionários locais 

envolvidos, além de técnicos especializados trazidos pela própria Ultracargo a fim de 

contribuir com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e os órgãos responsáveis. 

Tratava ainda sobre a contratação da Task, empresa especializada na gestão de 

crise e combate a incêndios. 

Ainda na mesma publicação, a Ultracargo citava outra empresa contratada 

durante o incêndio para contribuir no processo de controle ao fogo, a Willians Fire & 

Hazard Control, que dispunha de seis profissionais especialistas de Beaumont no 

Texas.  
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Figura 14: 2° Parte da Nota Direcionada à Imprensa 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo20 

 

É possível perceber a partir da publicação efetuada no dia 10 de abril de 2015 

que a organização utilizava da seguinte nota para esclarecer o processo aplicado 

durante o gerenciamento da crise, de modo que transparecesse todos os passos 

desenvolvidos para o controle do fogo, assim como destacar a contribuição dos 

envolvidos no caso e reforçar sobre seu posicionamento ao não se abster de suas 

responsabilidades. Além de enaltecer que a organização obedece à todas as normas 

técnicas, legislações e regulamentos exigidos.  

Após o anúncio do fim do incêndio, divulgado por meio da publicação efetuada 

ainda no dia 10 de abril de 2015, a organização Ultracargo fez sua última nota sobre 

o incêndio, no dia 11 de abril de 2015.  

 

 

 

                                                
20 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo. Acesso em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo
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Figura 15: Nota de Agradecimento da Ultracargo 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo21 

 

Em sua última nota sobre o incêndio, a Ultracargo fazia um agradecimento a 

todos os envolvidos no caso, onde mais uma vez enaltecia o trabalho do corpo de 

bombeiros. Na sequência, a organização agradecia aos seus funcionários pelo 

trabalho desenvolvido durante o período do incêndio, dando a entender uma 

disposição ainda maior.  

Por mais que o título da publicação fosse “Agradecimento”, a Ultracargo 

utilizou dessa publicação também para esclarecer alguns acontecimentos durante o 

período do incêndio, onde começou relatando sobre o impacto do caso no país, 

reforçando a cooperação, apoio e suporte que tiveram para com as autoridades, 

assim como para os responsáveis no combate ao fogo e suas consequências.  

A Ultracargo informava ainda a respeito do uso de todo Líquido Gerador de 

Espuma disponível no País, de modo que esclareciam que já estavam repondo, 

dando a entender que por mais que utilizado tudo, a organização já havia se 

                                                
21 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo. Acesso em: 03/11/2018. 

https://www.facebook.com/Ultracargo
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preocupado em reabastecer o produto.  

Como a publicação de agradecimento efetuada pela Ultracargo fora a maior 

de todas, foi necessário que se utilizassem duas figuras, de modo que na segunda 

figura, a empresa ainda tratava sobre seu gerenciamento durante o incêndio, mas 

abordava ainda pontos fortes da organização.  

 

Figura 16: Continuação da Nota de Agradecimento 

 

Fonte: Fanpage do Facebook da Ultracargo22 

 

Na segunda parte da publicação de agradecimento da organização, a 

Ultracargo reforçava seu posicionamento durante o incêndio, de modo que abordava 

quesitos positivos da organização perante a crise. Onde a Ultracargo diz que 

compartilhava em tempo real toda informação com as autoridades, assim como o 

fato de terem passado por um incidente de tamanha proporção sem nenhuma vítima, 

e ainda relatando que a Ultracargo têm um bom histórico de segurança na operação 

de seus terminais.  

Finalizando a sua última publicação sobre o ocorrido a Ultracargo declarou 

que continuará avaliando os impactos causados pelo incidente, e demonstrou-se 

disponível para atuar juntamente com o Governo de São Paulo e a Prefeitura de 

                                                
22 Disponível em: https://www.facebook.com/Ultracargo.com. Acessado em: 03/11/2018.  

https://www.facebook.com/Ultracargo.com
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Santos em programas de fortalecimento ao Porto. Deixando claro que a organização 

seguirá contribuindo no desenvolvimento da infraestrutura nacional. 

Para uma compreensão melhor a respeito do posicionamento e 

gerenciamento da Ultracargo durante a crise de 2015, e com base nos aportes 

teóricos abordados anteriormente, foram desenvolvidas na sequência, considerações 

partindo de um ponto de vista das Relações Públicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Com base na teoria desenvolvida no presente trabalho, e por meio da análise 

aplicada a partir das publicações efetuadas pela Ultracargo no período do incêndio, 

percebemos que a organização se fez presente em sua fanpage do Facebook a todo 

momento durante o ocorrido. De modo que haviam publicações sobre o caso todos os 

dias, contendo até mesmo mais de uma publicação efetuada em um mesmo dia.  Desta 

forma, e diante dos dados apresentados é possível notar que a organização se 

dedicava em atualizar o público sobre os acontecimentos. Entretanto, é necessário 

compreender a intenção da Ultracargo ao atuar dessa forma.  

A organização utilizou de sua mídia social como veículo de comunicação com o 

público, de modo que todo dia publicava novas informações sobre o incidente. A partir 

dessas publicações foram encontradas circunstâncias que nos levam a crer que 

organização passou a obter um plano de comunicação somente após o início da crise. 

Como será discutido a seguir. 

Em sua primeira publicação a organização utiliza de uma nota assinada pelo 

presidente da empresa, assim como sugere o autor Cardia (2015) ao afirmar que 

tratando-se de um porta-voz, é necessário que seja uma pessoa de grande 

responsabilidade dentro da organização. Desta forma, compreendemos que a 

Ultracargo seguia os seguintes critérios. Entretanto, em sua terceira nota, publicada no 

segundo dia de incêndio, a assinatura estava no nome de “Diretoria Ultracargo”, o que 

nos sugere uma nova postura, nos levando a crer que na primeira nota, ao conter a 

assinatura do presidente, a Ultracargo tomou uma atitude precipitada podendo assim 

não demonstrar a presença de um planejamento de crise.  

Ainda a respeito de notas controversas, na publicação efetuada no dia 03 de 

abril, a Ultracargo afirmava que o fogo já atingia 5 tanques, entretanto na nota do dia 04 

de abril a organização dizia que o fogo alcançava mais um tanque, totalizando 4, o que 

demonstra uma pequena falha de comunicação. Por mais que seja algo de pequena 

relevância nesse caso, essa observação é necessária para relembrar o que o autor 

Cardia (2015) aborda em sua obra, ao dizer que um mal entendimento pode acabar 

gerando conflito, e tornando a crise ainda pior para a organização. Pois, as vezes uma 

má colocação pode abrir espaço para que as pessoas criem especulações que 

prejudiquem ainda mais a imagem da organização em questão.  

Além das presentes considerações abordadas anteriormente, com base no 
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empenho da organização em tentar transparecer a todo momento sobre o ocorrido, é 

possível perceber que esta agia de forma um tanto quanto despreparada, de modo que 

se esforçava em preservar a imagem da Ultracargo, entretanto de forma redundante. 

Pois a todo momento a organização fazia questão de esclarecer que contribuía com as 

autoridades, assim como em sua última publicação que enaltece o histórico de 

segurança da empresa. 

A partir das seguintes análises, consideramos que a organização seguia, de 

certa forma, um método para gerenciar a crise, porém é possível notar a falta de 

preparo da mesma perante o ocorrido, sugerindo assim, a falta de um planejamento de 

comunicação para situações de crise. A Ultracargo afirma ainda a contratação de uma 

empresa especializada em gestão de crise e combate ao fogo, entretanto, a mesma 

trata a respeito da parte técnica e operacional da crise e não da parte de comunicação.  

Desta forma, e com base na teoria desenvolvida nesta monografia, a Ultracargo 

deveria conter das técnicas e estratégias das Relações Públicas, desenvolvidas antes, 

durante e após a crise. De modo que se fizesse valer a presença de um plano de 

comunicação específico para a empresa, tornando o gerenciamento da crise mais 

consistente e seguro, pois, por mais que a organização se fizesse transparente ao 

público, e contribuísse regularmente às autoridades, em uma visão mais crítica e com 

os fundamentos da profissão de Relações Públicas, a atuação da mesma deixou uma 

impressão de tentar se abstrair do real fato do incêndio, e valorizar mais sua posição 

após o ocorrido, de modo que deixasse essa parte em mais evidência, a fim de 

preservar uma imagem histórica.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – E-mail com roteiro de perguntas direcionado à assessoria da 
organização Ultracargo, por meio do canal “fale conosco”. 

 

 

Prezados,  

Sou estudante de Relações Públicas na Universidade Católica de Santos e estou 

desenvolvendo meu TCC sobre gerenciamento de crise. Na análise estou trabalhando 

com o incêndio que aconteceu na unidade da Ultracargo em Santos no ano de 2015. 

Gostaria de saber se existiria a possibilidade de vocês me responderem um 

questionário (curto, são 6 perguntas!) para que eu possa entender melhor os 

encaminhamentos dados pela empresa e com isso agregar essa importante informação 

ao meu trabalho. Aguardo um retorno de vocês e agradeço antecipadamente. Envio 

abaixo as perguntas para facilitar e adiantar o assunto.  

 

1. Vocês tinham um plano de contingência estabelecido dentro da empresa? Se sim, 

como foi o desenvolvimento dele diante o ocorrido?  

 

2. Dentro da Ultracargo atuam profissionais da área das Relações Públicas? 

 

3. Existia algum planejamento de comunicação corporativa voltado para a gestão de 

crises?  

 

4. Quais foram as estratégias de relacionamento com a mídia adotadas pela empresa 

para divulgar e informar a população sobre o ocorrido? 

 

5. Quais foram as ações de relacionamento da organização com as comunidades do 

entorno da empresa no momento do acidente e após o acidente? 

 

6. Quais foram as ações de relacionamento da organização com os órgãos públicos da 
região, a exemplo das prefeituras, durante e após o acidente?  



 
 
 
 
 
 

72  

APÊNDICE B – Questionário desenvolvido e enviado para o bombeiro 
responsável no caso Ultracargo 

 
Nome completo: 
Idade: 
Tempo de corporação (Bombeiros): 
Patente que possui no corpo de bombeiros: 
Posição ocupada durante o incêndio:  
 
 
1. Sobre o incêndio de 2015 na Ultracargo, em que momento que os bombeiros foram 
acionados?  
 
2 - Em sua opinião, a Ultracargo predispunha de meios para lidar com o incêndio? Se 
sim, quais. Caso não, por que? 
 
3. Em sua opinião, qual foi a responsabilidade da Ultracargo para que ocorresse o 
incêndio?   
 
4. Em sua opinião, quais foram os pontos mais complicados durante os 9 dias do 
incêndio?  
 
5- Qual foi o maior agravante para que o fogo se alastrasse e quais foram os 
facilitadores para debela-lo? 
 
6. Como foi a divisão de tarefas e responsabilidades perante o incêndio? Quais foram 
os envolvidos e por que? 
 
7. Na época e hoje, passado o ocorrido, como o senhor vê a contratação feita pela 
Ultracargo da empresa TASK, especializada em gerenciamento de crises e combate ao 
fogo, para ajudá-la a gerenciar o ocorrido? 
 
8 - Como o senhor enxerga o impacto causado pelo incêndio  para a imagem da 
Ultracargo, tanto no meio portuário quanto na sociedade em geral ?   
 
9.  O senhor teve algum contato com a organização após o ocorrido ou teve acesso a 
alguma informação que aponte que a Ultracargo adotou medidas para evitar novos 
desastres como o ocorrido? 
 
10. Em linhas gerais, como o senhor vê a questão dos riscos e do gerenciamento de 
crises, como um incêndio de grandes proporções como o ocorrido na Ultracargo, nas 
empresas do mesmo segmento na baixada santista? 
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ANEXOS 

ANEXO A - Segunda Nota da Ultracargo do Dia 05/04/2015 
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ANEXO B - Nota da Ultracargo do Dia 08/04/2015 
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ANEXO C – Anúncio de Fim do Incêndio 
 
 
 

 


