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Por que comunicar?
Há diversos motivos que suscitam ações de comunicação por parte de empresas,
organizações de sociedade civil, governos, instituições públicas e outras.

Governos geralmente comunicam para mostrar o que fizeram, ou pretendem fazer;
muitas vezes comunicam mesmo o que jamais farão. Faz parte.

Nas empresas e corporações, a comunicação segue os padrões de identidade da
marca. À identidade corporativa, corresponde o que chamamos de comunicação
institucional, ou organizacional, ou comunicação corporativa. À identidade de produto
corresponde a comunicação comercial, ou de produto.

Organizações da sociedade civil e ONGs também comunicam para “mostrar serviço” e,
mais do que isso, para engajar pessoas em campanhas (que podem ser pontuais ou
perenes, como algumas bandeiras do Greenpeace, por exemplo).



Por que comunicar?
Também agências reguladoras, entidades de classe, organizações que agrupam setores
produtivos – todas elas têm ações de comunicação com seus stakeholders, com o
público em geral, ou com segmentos específicos do público que as interessam.

Até o surgimento das mídias digitais e das mídias sociais, as ações de comunicação
desses players estavam focadas em pequenos jornais (house organs), malas diretas e
demais ferramentas de marketing, espaços comprados nos meios de comunicação de
massas (anúncios) ou o que se chama de “mídia espontânea” – que é o produto do
trabalho das assessorias de imprensa, ou seja: “colocar” a instituição na mídia como
pauta, como fonte de pautas, enfim, inseri-la como referência na mídia.

Depois da internet, as ações de comunicação mudaram muito. Isso porque o
“receptor” da mensagem mudou, e agora ele também pode ser produtor e
disseminador de conteúdo – e mais que isso, detrator ou garoto-propaganda da
marca/organização/etc.



Por que comunicar?
É necessário ainda se relacionar com os parceiros e com o público em geral para
comunicar grandes projetos que impliquem em impactos sociais, ambientais e
culturais. Ou ainda novas tecnologias, novos medicamentos ou tratamentos que
impliquem em efeitos colaterais pouco conhecidos, etc

Neste caso, estamos falando do que se chama de “comunicação de risco”, algo muito
comum em setores como o energético (incluindo o petrolífero), o farmacêutico, o
alimentício...

Vale atentar para a diferença entre “risco” e “perigo”. De acordo com Scheer et al
(2014), apud Almeida (2018, p. 1271), um perigo está associado à capacidade
intrínseca de um agente ou situação causar efeitos adversos num alvo, como pessoas,
o ambiente, etc. No entanto, ela pode nunca se materializar. Já um risco tem em conta
a probabilidade e a escala dos danos de um evento prejudicial que poderá ocorrer.



Risco e crise
Quando um risco se materializa temos uma crise, e neste caso se lança mão do que
chamamos de “comunicação de crise” ou “gestão de crise”. A ideia é que a instituição
tenha um Plano de Gerenciamento de Crise, o que nem sempre acontece.

O Institute for Crisis Managing (ICM) divide as crises por sua natureza em “sudden
crisis” (acontecimentos súbitos, como explosões ou catástrofes naturais) e “smoldering
crisis” (um problema que começa pequeno e que deve ser objeto de atenção antes de
virar uma questão pública). A maioria das crises (73%) que vai parar na mídia pertence
à segunda categoria (ICM Annual Crisis Report, 2019, https://bit.ly/2EH6XV1).

Interessante notar que a indústria petrolífera, que figurava em 5º lugar em 2012 entre
as indústrias mais propensas à crise, não aparece na lista do relatório de 2019. Isso
porque não houve, em 2019, nenhum grande acidente com petróleo que tenha
ocupado espaço nos media.

https://bit.ly/2EH6XV1


Consequências de uma crise
O crescente acesso à internet e às mídias sociais podem amplificar, e muito, o alcance
de uma crise – isso quando a crise não é gerada nos meios digitais, algo cada vez mais
comum e corriqueiro, inclusive por conta do fenômeno das chamadas “fake news”.

No Brasil, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2019, 75% dos 130 milhões de
cidadãos conectados à internet usaram as mídias sociais (como Facebook, Instagram e
Snapchat) em 2018. Pesquisa disponível em
https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/12225320191028-
tic_dom_2018_livro_eletronico.pdf

Isso requer atenção redobrada, pois as redes podem ser facilitadoras de crises. Um
exemplo emblemático na indústria petrolífera foi o vazamento de óleo da BP no Golfo
do México – crise que ganhou contornos globais pelo alcance das mídias sociais.

https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/12225320191028-tic_dom_2018_livro_eletronico.pdf


Consequências de uma crise

No dia 20 de abril de 2010, a plataforma Deepwater Horizon explodiu, matando 11
trabalhadores e liberando milhões de galões de petróleo nas águas do Golfo do
México. O vazamento foi considerado por experts como o pior na história dos EUA,
ultrapassando o acidente com o navio Exxon Valdez, no Alasca, em 1989.

Aos telejornais, ao rádio e aos jornais se juntaram blogueiros, comunidades e
internautas isolados usando Twitter e Facebook para criticar a major.

Diante da crise, e com ferramentas digitais à disposição, o Greenpeace International
lançou, em junho de 2010, um concurso para desafiar designers a recriar uma logo
para a British Petroleum. Os interessados baixavam o logo da BP do site do Greenpeace
e, sobre ele, criavam novas logos.



Logo original da BP



1ª, 9ª e 10ª colocadas no concurso

http://www.logomyway.com/contestView.php?contestId=1746

http://www.logomyway.com/contestView.php?contestId=1746


Comunicação de risco e shale gas

De acordo com Knoblauch et al (2018), quando estão em jogo decisões sobre
atividades relativas ao subsolo, como sismicidade induzida para produção de energia
geotérmica em profundidade ou gás de folhelho, a comunicação de risco é vital.

Ela abrange deliberações essenciais que levam a essas decisões, revela o que está em
jogo, quem são os responsáveis e quais as medidas de mitigação que devem ser
tomadas. É uma maneira de estabelecer confiança entre as partes e possibilita que
uma pessoa ou grupo tome as melhores decisões possíveis para seu bem-estar.
Idealmente, considera o entendimento do risco que correm as partes afetadas,
endereçando-os especificamente (Knoblauch et al, 2018, p.5).

A comunicação de risco pode ser fonte de informação a partir do operador do projeto
para o público. De preferência, também pode servir como um processo de
engajamento, multilateralmente envolvendo o operador, público e stakeholders para
prevenir e resolver conflitos potenciais.



Comunicando eventos LPHC

Knoblauch et al (2018) realizaram um estudo em que comparam a comunicação de
eventos de baixa probabilidade de ocorrência e elevada consequência de risco
(LPHC na sigla em inglês) na produção de energia geotérmica em alta profundidade
e na produção de shale gas. No caso, eventos sísmicos.

Segundo eles, os LPHC correspondem a eventos: (i) quase impossíveis de ocorrer;
(ii) que têm severas consequências socioeconômicas negativas para a saúde, a
segurança e o meio ambiente; (iii) e cuja avaliação inclui incertezas mesmo entre os
especialistas, que discordam potencialmente uns dos outros.

Os autores realizaram um experimento com 590 respondentes da Suíça-alemã,
entre 18 e 69 anos, implementado on-line, já que vários operadores de projetos de
energia que envolvem o subsolo informam o público através deste meio.



Comunicando eventos LPHC

A pesquisa pediu aos entrevistados que imaginassem que um local a 5 km de distância
de suas comunidades havia sido escolhido para um projeto de gás de folhelho ou DGE
(deep geothermic energy).

O operador tinha finalizado um estudo de risco sobre a sismicidade induzida, aprovado
por autoridades ambientais federais e especialistas independentes, e foi obrigado a
informar a comunidade afetada, em um site, sobre o risco de sismicidade induzida.

O formato da entrega da informação foi dividido em três, cumulativamente:
qualitativo, quantitativo e comparativo. As principais descobertas são três: a) em
comparação com o formato de comunicação qualitativo, os entrevistados acharam o
formato quantitativo e o de comparação mais exatos e gostaram mais, percebendo-os
como mais claros e mais fáceis de entender.



Comunicando eventos LPHC

b) incluir uma declaração de incerteza ou que indique limitada confiança de um
especialista acerca dos riscos torna o material de comunicação de risco menos claro
e fácil de entender e aumenta significativamente a preocupação do público.

c) o tipo de tecnologia para a qual o risco é comunicado tem um efeito significativo
sobre como o público responde e percebe o risco. Os entrevistados acharam a
mesma e exata comunicação de risco significativamente menos confiável e mais
preocupante para o shale do que para o DGE. Além disso, depois de lerem as
informações de sismicidade induzida, os entrevistados ainda percebiam o risco
significativamente maior para o shale do que para o DGE, embora a redação fosse
exatamente a mesma.



Planejamento estratégico 

Segundo Ribeiro e Lorenzeti (2010), um bom planejamento estratégico em
comunicação precisa:

a) Traduzir a identidade do projeto/instituição;
b) Ser inovador, flexível e adaptável;
c) Prever mecanismos de implementação;
d) Ter foco e objetivos que gerem estratégias;
e) Adotar como base a missão e os valores do projeto/instituição;
f) Prever mecanismos de avaliação.

Um Plano Estratégico de Comunicação geralmente tem quarto fases: Pesquisa e 
diagnóstico; Análise e interpretação; Planejamento de relações com o público e 
Execução. 



Fase I - Pesquisa e diagnóstico

É a fase em que se deve responder às seguintes perguntas:

O que é o projeto, quais os riscos em que ele implica, a que organização/instituição
pertence e como ela quer ser reconhecida por essa iniciativa?

É o momento em que se deve recolher o máximo de informações sobre os riscos do
projeto, sua “viabilidade ambiental”, impactos benéficos e não benéficos, bem como
recolher exemplos de projetos similares bem e mal sucedidos em outras partes do
mundo, etc

Esta também é a fase em que se deve colher o máximo possível de informação sobre a
comunidade em que ele será implantado (ou seja, o público alvo): do que vivem seus
integrantes, as principais líderanças locais, costumes, relação com o entorno
(ambiente), etc.



Fase I - Pesquisa e diagnóstico

O diagnóstico inclui ainda saber sobre o histórico e as tendências do setor em que o
projeto está inserido, o ambiente setorial (reguladoras, grupos de pressão, canais de
diálogo junto a grupos de influência).

Tambem se deve organizar a informação sobre a organização que pretende executá-lo:
sua “cultura”, seus objetivos, seu posicionamento no mercado, sua reputação no país e
fora dele, seus concorrentes etc...

Conhecer os públicos alvo das ações de comunicação que a organização já mantém e
prestar atenção na comunicação do ambiente setorial também são desejáveis. Assinar
as newsletters dos setores afins, cadastrar-se em serviços para receber informações
desses setores…..



Fase II – Análise e interpretação

Forças

O gás é menos poluente que os fósseis
derivados do petróleo

O país está revendo sua regulação do 
setor do gás

O gás de folhelho pode ser útil para 
suprir sistemas isolados… 

Desafios (fraquezas)

Oposição da sociedade às tecnologias 
usadas, no Brasil e no mundo 

Riscos que envolvem sismicidade, 
contaminação de aquíferos...

Pouca pesquisa desenvolvida no país e 
empecilhos ao seu desenvovimento...

Oportunidades

O país tem reservas provadas 

O país passa por um momento político 
que pode favorecer o estabelecimento 

de  projetos piloto de pesquisa em 
campo... 

Ameaças

A atuação do movimento 
ambientalista já se mostrou eficaz no 
alcance da proibição de faturamento 

hidráulico no Paraná. Com a ajuda das 
redes, pode mobilizar milhões. 

A partir dos pontos
fortes sabe-se quais
mensagens reforçar
estrategicamente e,  

dos fracos, que 
argumentos utilizar

em caso de oposição. 
As oportunidades

apontam ideias que 
podem agregar

defensores e espaço
nos media  e as 

ameaças podem
subsidiar um plano

de gerenciamento de 
crises. 

Ex
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Fase III – Planejamento de ações

A partir da análise anterior, definer mensagens-chave: aquelas que contribuem
para que o projeto tenha “superfície de contato” com os diversos públicos. A cada
público corresponderão estratégias e ferramentas específicas, muito embora as
ferramentas basilares sejam comuns (ex: um site explicando um projeto de energia
para determinada comunidade pode servir de fonte também para jornalistas).

Influenciadores estratégicos: listar os veículos (mídia eletrônica, digital e impressa),
bem como os formadores de opinião mais importantes (jornalistas especialilzados
que têm blogs muito lidos e outros influenciadores digitais, por exemplo) cujo
posicionamento se alinhe ao buscado pelo projeto, e estreitar contatos.

Preparação de porta-vozes: estreitar o relacionamento com o público, incluindo a
mídia, implica em preparer porta-vozes para falar pelo projeto. Isso se faz por meio
de media training e coaching.



Fase IV - Execução

Definição das ações que serão implementadas, seus públicos e canais, 
sua frequência/periodicidade;

Definição de cronograma de atividades especiais que podem contribuir
com a disseminação das mensagens preferenciais;

Listar temas e efemérides que possam gerar conteúdo para o público
em geral (tanto público leigo quanto jornalistas e influenciadores).

Definir como será feita a mensuração dos resultados. 



Desafios da indústria de shale
Diversos países baniram a prática de fracking, como França, Alemanha, Bulgária, Reino
Unido...;

Na Argentina, seis províncias já baniram o fracking e no Brasil, o estado do Paraná
aprovou uma lei banindo a prática;

Há um PL no Congresso Nacional que também visa o banimento;

A percepção do público é de falta de transparência no provimento de informação
confiável com relação ao uso de água, à possibilidade de contaminação de
aquíferos e de ocorrência de tremores de terra, e ao uso de produtos químicos.

A percepção pública negativa afasta os investidores e retarda as pesquisas acerca
do recurso, num ciclo vicioso complicado de romper.



Desafios da indústria de shale

Articulação do movimento anti-fracking é muito intensa e eficaz;

Questionamento acerca da real necessidade do uso dos recursos não convencionais no
Brasil, visto que o país é rico em GN do pré-sal e carece de uma demanda constante e
forte o suficiente por esse combustível;

Nossas maiores reservas estão na região do Aquífero Guarani, imenso reservatório
subterrâneo que provê água para boa parte do país;

Os especialistas divergem, e muito, sobre o tema, o que, juntamente com a falta de
informações transparentes e disponíveis, contribui para envolver a atividade em uma
aura enigmática, que inclui o segredo acerca da composição química injetada no
subsolo junto com a água, que as empresas afirmam ser “segredo industrial”.



Riscos em perspectiva comparativa



Comparação e mídias sociais

Enfatizar que os riscos são praticamente os mesmos da exploração convencional.
Seria interessante também acrescentar a essa tabela compartaiva outros
energéticos como o etanol, por exemplo, e outras formas de obtenção de energia,
como a própria DGE.

Também vale citar bons números observados em outros países sobre geração de
emprego, movimentação de comércio local, desenvolvimento regional, etc

Iniciativas como o Poço Transparente e as ferramentas que estão sendo pensadas pela
Rade Gasbras (website e vídeos que possam ajudar os municípios a entender melhor a
produção de não convencionais e as operações de fracking) são altamente
recomendáveis, bem como a presença nas mídias sociais e a produção contínua de
conteúdo informativo para essas mídias, gerando interação com o público.
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