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RESUMO  
 

Para uma Assessoria de Comunicação, o gerenciamento de uma crise de imagem pode 

ser determinante para o futuro da empresa. Saber se posicionar e ter atitudes corretas 

diante do acontecimento fazem diferença neste momento. Por este motivo, o presente 

trabalho buscou identificar características nas assessorias das Cooperativas Piá e Santa 

Clara no período em que enfrentaram uma crise de imagem devido ao episódio em que 

foi encontrado álcool etílico no leite comercializado por elas. Por meio da análise de 

conteúdo de amostras de publicações de consumidores no Facebook das cooperativas, 

foi possível verificar algumas semelhanças e diferenças de posicionamento. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de crise. Assessoria de Comunicação. Assessoria de 

Imprensa. Jornalismo. 

 

 

ABSTRACT 

 

For a Communications Advisor, managing a crisis of image can be decisive for the 

future of the company. Learn to stand and have the right attitude before the event make 

a difference this time. Therefore, this study sought to identify characteristics of 

Cooperatives in advising Pia and Santa Clara in the period in which they faced the crisis 

of image due to the episode where ethanol was found in milk marketed by them. 

Through content analysis of samples of publications of consumer cooperatives in 

Facebook, we found some similarities and differences in positioning. 

 

Keywords: Crisis Management. Office of Communications. Press Office. Journalism. 
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6 

1 INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de crise em organizações foi estudado por meio de uma 

avaliação das Assessorias de Imprensa da Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda. – 

Piá e da Cooperativa Santa Clara Ltda. que, a partir dia 5 de agosto de 2014, data em 

que foram divulgadas denúncias de que alguns lotes de leite estavam adulterados, 

enfrentaram uma crise de imagem.  

Em 2014 as empresas produtoras de leite e derivados passaram a ser mais 

fiscalizadas após o início da chamada ―Operação Leite Compen$ado‖, deflagrada pelo 

Ministério da Agricultura em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

que descobriu a adição de água e ureia para aumentar o volume do leite. Em decorrência 

disso, os consumidores também passaram a ser mais criteriosos na escolha da marca do 

leite que irão consumir. Por tratar-se de um alimento de grande consumo e, 

principalmente por crianças, a adulteração do alimento causa revolta entre a população. 

Antes da data de divulgação das irregularidades, as empresas analisadas neste trabalho 

ainda não haviam sido citadas nesta operação. 

Uma das empresas escolhidas para esta análise, a Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá, foi fundada no dia 29 de outubro de 1967, no município de Nova 

Petrópolis, região serrana do Rio Grande do Sul e, desde então, atua na fabricação de 

laticínios, doces de frutas, bebidas à base de soja e rações. Foi a partir de uma parceria 

estabelecida com o governo alemão que o projeto para impulsionar o desenvolvimento 

dos produtores rurais, transformando-os em empresários, pode ser viabilizado. 

Atuante no mesmo ramo, a outra empresa escolhida, a Cooperativa Santa Clara 

Ltda., surgiu em 15 de maio de 1911, quando 17 pequenos agricultores da região de 

Santa Clara, na época parte do 4º Distrito de Montenegro e hoje pertencente a Carlos 

Barbosa, decidiram instalar uma microempresa de queijo e manteiga, com o nome de 

"Latteria Santa Chiara‖, com o objetivo de obter um rendimento com o aproveitamento 

de sua produção de leite. Hoje, a cooperativa continua atuando principalmente com a 

Indústria de Laticínios, onde são produzidos queijos diversos, leites, bebidas lácteas, 

requeijões e outros produtos.  

Esta avaliação foi feita a partir de materiais publicados no site das duas empresas 

e nas páginas oficias no Facebook. Pretendeu-se entender: como as Assessorias de 
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Imprensa agiram a fim de gerenciar a crise de imagem gerada a partir desta suposta 

fraude no leite? 

O objetivo geral deste estudo é entender como as Assessorias de Imprensa das 

Cooperativas gerenciam crises nas redes sociais, quais suas semelhanças e diferenças. 

Os objetivos específicos serão entender como funcionam as Assessorias de Imprensa, 

analisar como é feita a comunicação durante o período de crise, identificar as estratégias 

comunicacionais utilizadas para reverter esta situação além de analisar o material 

publicado no site da Instituição pela assessoria e nas redes socias. 

A escolha por este assunto surgiu da curiosidade sobre o posicionamento dos 

assessores em relação à crise de imagem, visto que, a partir do dia 5 de agosto de 2014, 

as duas empresas foram destaque na mídia pelo fato de ter sido encontrado álcool etílico 

no leite industrializado por elas. Este trabalho vem para acrescentar os estudos 

envolvendo gerenciamento de crise, a fim de contribuir para futuras pesquisas no 

assunto. Com este objetivo, primeiramente, foi feito um levantamento de dados e 

análise de conteúdo, publicados no site oficial da das Cooperativas e páginas oficiais no 

Facebook. Esta pesquisa é do tipo explicativa e descritiva, na qua qual utilizamos como 

método a análise de conteúdo.  

Iniciamos com o estudo sobre Assessoria de Comunicação, Torquato (1986) 

define o que é tarefa de cada um, já que este departamento é formado por Relações 

Públicas, Publicidade e Propaganda e Assessoria de Imprensa.  Tavares (2007, p. 64) 

define Assessoria de Imprensa como ―um órgão, pessoa ou conjunto de pessoas 

responsáveis por ser o elo entre organização e imprensa‖. Porém, conforme o autor, os 

serviços de comunicação estão sendo ampliados e, por isso, a expressão assessorias de 

imprensa estão sendo substituídas por assessorias de comunicação. Para falar sobre 

Assessoria de Imprensa, também serão utilizados os autores Duarte (2003) e Mafei 

(2004). 

Ao tratar de assuntos ligados às empresas e/ou organizações é necessário fazer 

um estudo sobre Comunicação e Marketing, visto que este é um tema constante no dia-

a-dia, já que, cada vez mais, as empresas têm se preocupado com a relação com os 

clientes. O relacionamento com o consumidor vai além da venda, as empresas tem 

buscado uma aproximação com o objetivo de fidelizar o cliente a marca. Argenti 

(2007), Torquato (1986) e Tavares (2007) estabelecem conceitos sobre esta relação 

empresa/cliente que, na prática podem fazer a diferença, otimizando os resultados 

esperados. Para Tavares (2007), um departamento de comunicação institucional deve 
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ter: um profissional de Relações Públicas, um profissional formado em Publicidade e 

Propaganda, um profissional formado em Jornalismo. Este departamento é denominado 

Assessoria de Comunicação. 

A comunicação hoje está diretamente ligada aos meios digitais, por isso, será 

feito um estudo da Assessoria de Imprensa na era digital. Dutra (2003) afirma que ―as 

organizações já não podem dar-se ao luxo de ignorar as listas de discussões da internet. 

Precisam aprender como usá-las em seu proveito‖. Muita informação extraída da 

internet pode ser usada a favor do crescimento e da melhor relação entre empresa e 

consumidor. Além disso, o site é um meio direto de se comunicar com o consumidor 

que, em caso de crise, poderá ter acesso a informações diretamente da fonte oficial, sem 

precisar recorrer à imprensa. 

 Porém, apesar de o site ser uma fonte de informações, o bom relacionamento 

com a imprensa também deve ser prioridade de uma empresa, visto que esta poderá 

divulgar ações a favor ou até mesmo contribuir para a imagem ruim da empresa, em 

caso de crise. O bom relacionamento com a imprensa e a credibilidade das informações 

divulgadas, também fazem com que a organização receba uma atenção diferenciada, 

visto que, com a facilidade da internet, enviar releases tornou-se fácil, porém este 

número dobrou e alguns passam despercebidos. Dutra (2003) dá algumas dicas de como 

uma assessoria deve manter este contato e a forma de entrega do material, como enviar 

releases somente quando for necessário, enviar apenas para quem autorizou e também a 

organização do material no site da organização. 

O capítulo sobre Jornalismo Empresarial tem como objetivo tornar públicos 

acontecimentos envolvendo empresas e/ou entidades a fim de divulgar e fazer com que 

a mesma seja lembrada por aqueles os quais se dirige.   Para este estudo serão utilizados 

conceitos dos autores: Torquato (1986) e Rego (1987). Rego afirma que o jornalismo 

empresarial surgiu durante a revolução industrial, devido as transformações culturais e 

progresso econômico ocorridas neste período. 

O Gerenciamento de crise foi explicado por Argenti (2006) e Duarte (2003). 

Segundo Argenti um dos principais problemas enfrentados pelas empresas é o fato de 

não estarem preparadas para uma crise. Isto ocorre, pois, a maioria, não acredita ser 

vulnerável.  Porém, ainda conforme o autor, hoje, a administração de crises preocupa-se 

também com fatos simples e, aparentemente, insignificantes, pois estes podem assumir 

dimensões bem maiores do que as empresas desejam e imaginam e não apenas quando 

acontecem calamidades de grande porte. 
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Assim, por meio deste estudo, foi possível fazer uma avaliação sobre o material 

divulgado no site da Instituição e na imprensa em geral, com foco na análise do 

posicionamento da organização a fim de entender se a mesma estava ou não preparada 

para uma crise. Além disso, este estudo irá servir como exemplo para que outras 

Assessorias de Comunicação entendam que estar preparado para uma crise, pode ser a 

principal estratégia de marketing. A teoria e prática explicada pelos autores será a base 

para mudanças nas assessorias. 
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2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A Assessoria de Comunicação é responsável por estabelecer uma ligação entre 

uma entidade e o público. Este setor é dividido em Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas e Assessoria de Imprensa. 

O termo publicidade, segundo Sandmann (2003, p.10) ―é usado para venda de 

produtos ou serviços e propaganda tanto para propagação de ideias como no sentido de 

publicidade‖. A publicidade se utiliza de discurso persuasivo, sendo o gênero 

deliberativo dominante em um texto publicitário. 

 

Atualmente, podemos definir a propaganda ―como um conjunto de técnicas e 

atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num 

determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público 

receptor‖ (PINHO, 1990, p.22). 

 

Os objetivos da publicidade e propaganda são: informar e persuadir, para isso, 

busca chamar a atenção do público para as qualidades do produto e/ou serviço, 

aconselhando-o a julgá-lo favoravelmente.  

De acordo com Rego (1986) o departamento de Relações Públicas trata da 

―técnica de comunicação por meio da qual o público toma conhecimento dos propósitos 

e realizações de orgaização‖. Duarte (2003, p.66) define que faz o relações públicas: 

 Falam pelas organizações ao público, e pelo público às organizações; 

 Ajudam a criar um ajuste mútuo entre instituições e grupos, estabelecendo um 

entrosamento tal que beneficia o público; 

 Podem ser uma válvula de segurança para a liberdade, proporcionando meios de 

fazer acomodações e tornar menos provável uma ação arbitrária ou coerção; 

 São um elemento essencial no sistema de comunicações que facilita ao indivíduo 

ser informado sobre muitos aspectos de questões que afetam sua vida; 

 Podem contribuir para ativar a consciência social das organizações; 

 São uma atividade universal. Quem as pratica está buscando aceitação, 

cooperação ou afeição. 

 

Kunsch (2002, p. 28) completa que as atividades do profissional de relações 

públicas realiza são: 

Serviço de consultoria de alto nível; planejamento, organização e execução 

de eventos; relações com a mídia/assessoria de imprensa; coordenação de 

publicações institucionais-jornais, revistas, livros especiais, relatórios, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_P%C3%BAblicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_P%C3%BAblicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assessoria_de_Imprensa
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boletins etc.; pesquisa de opinião pública; pesquisa institucional; auditoria de 

opinião; auditoria de imagem; auditoria de comunicação organizacional; 

organização e acompanhamento de visitas programadas; edição e distribuição 

de publicações institucionais; realização de projetos culturais; programas 

especiais para o público interno; projetos e ações sociais - balanço social; 

relatório de responsabilidade social; serviço de atendimento ao consumidor; 

atividades em apoio a marketing; propaganda institucional; organização 

mailing e relações de públicos estratégicos; marketing político; marketing de 

relacionamento; marketing cultural; marketing social.  

 

 

Tavares (2007, p. 64) define Assessoria de Imprensa como ―um órgão, pessoa ou 

conjunto de pessoas responsáveis por ser o elo entre organização e imprensa‖. Porém, 

conforme o autor, os serviços de comunicação estão sendo ampliados e, por isso, a 

expressão assessorias de imprensa estão sendo substituídas por assessorias de 

comunicação.  Para ele, são funções da assessoria: 

 Criar e manter o relacionamento com a imprensa; 

 Redigir material referente ao negócio da empresa (ações, projetos, produtos, 

serviços etc.) que seja útil para os públicos de interesse da mesma; 

 Desenvolver clippings
1
; 

 Assessorar pessoas que tenham contato com a imprensa, como presidente, 

diretores, porta-voz etc. 

A história da assessoria de imprensa, de acordo com Mafei (2004), teve início 

em Nova York, no ano de 1906, quando o jornalista norte-americano Yve Lee, através 

de seu trabalho, recuperou a imagem de empresas e indústrias que passavam por um 

momento difícil. No Brasil, foi no início do século XX que, por iniciativa do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio, pode-se ver os primeiros registros do uso da 

prática de assessoria de imprensa e relações públicas através de serviço informativo, 

Secção de Publicações e Biblioteca.  

 

Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, logo o 

Brasil assistira ao maior esforço até então realizado para unir práticas de 

relações públicas e de assessoria de imprensa, com o objetivo de erguer a 

imagem pública de um governante. ―A Voz do Brasil‖, que conhecemos até 

hoje, por exemplo, foi criada nessa ocasião, mais especificamente em 1934, 

para reforçar a estratégia personalista de poder (MAFEI, 2004, p.35). 

 

Mas foi em 1937 que o golpe de Getúlio Vargas e a Instituição do Estado Novo 

fizeram com que essas práticas fossem intensificadas. Segundo Mafei (2004, p.36) ―Os 

                                                 
1
 De acordo com Mafei (2004), o clipping reúne matérias veiculadas de interesse do assessorado. Ajuda a 

evidenciar a imagem do cliente e ainda possibilita a avaliação da exposição dos concorrentes. 
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assessores formavam um grupo que se beneficiava dos altos salários e de mordomias, 

trabalhando para dificultar a obtenção de informações diferentes das que o próprio 

governo pretendia divulgar‖. Ainda conforme a autora:  

 

O período da ditadura militar no Brasil, em especial o governo de Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1945), contou com as ações da Aerp (Assessoria 

Especial de Relações Públicas), criada por decreto, chefiada por um coronel e 

com a função básica de propagandear o regime autoritário. Para tanto, fez uso 

ostensivo de assessores de imprensa para impor às redações press releases 

oficiais (MAFEI, 2004, p.35). 

 

Mafei complementa que esta forma corrompida de se fazer assessoria de 

imprensa tornou-se o único modelo vigente à época. Apesar de já estar sendo praticada 

no Brasil, foi a partir de 1976, com a criação da Aberje (Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial), que houve a profissionalização da comunicação no país. 

Após a redemocratização do Brasil e as eleições diretas para presidente da República, 

em 1989, muitas mudanças ocorreram na prática das assessorias de imprensa. Conforme 

Duarte (2003): 

A prática de assessoria de imprensa, historicamente, poderia ser definida pela 

gestão dos fluxos de informação e relacionamento entre fontes e jornalistas. 

Na década de 80, entretanto, os profissionais que atuavam nesta atividade 

viram ampliadas as possibilidades de atuação. As grandes organizações 

valorizaram e ampliaram as atividades de comunicação, prevendo a atuação 

conjunta das diversas áreas do sistema (ver Torquato do Rego, 1986, e 

Kunsh, 202). Nesse modelo, podemos ter, por exemplo, jornalistas, relações-

públicas, publicitários, pessoal de marketing, recursos humanos e 

planejamento atuando em conjunto, dentro de diretrizes e políticas 

estabelecidas previamente. Entre as soluções para articular esse sistema 

integrado, a mais típica costuma ser a criação de superestruturas chamadas 

assessorias de comunicação, muitas resultantes da ampliação das próprias 

assessorias de imprensa. (DUARTE, 2003, p.236) 

 

Já em 1996, em decorrência das privatizações, o mercado de comunicação 

corporativa teve o seu segundo ciclo de expansão. 

 

Além da intensificação de políticas de relacionamentos e da mudança de 

cultura na gestão do bem público, as privatizações aceleraram as trocas de 

informações e proporcionaram um salto tecnológico e uma concorrência sem 

precedentes em setores importantes da economia, contribuindo para 

movimentar ainda mais o mercado publicitário e de relações públicas 

(MAFEI, 2004, p.38). 

 

Mafei (2004, p.39) afirma que ―até a década de 1990, grande parte dos 

assessores de imprensa era formada por relações públicas, com uma cultura voltada 

mais para a administração de relacionamentos do que de informações‖. Para os 
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jornalistas, este perfil não favorecia as notícias na hora de intermediar o ―diálogo‖ com 

seus assessorados, segundo eles, havia um ―despreparo‖ para lidar com a imprensa. Para 

organizar e defender os interesses das empresas de comunicação, foi criada em 2002, a 

Abracom (Associação Brasileira das Agências de Comunicação). 

 

Nesta nova realidade, ao criar conexões em outras áreas de comunicação ou 

mesmo expandir sua atuação, os produtos e os serviços de uma assessoria de 

imprensa tornam-se mais diversificados. Os objetivos deixam de ser simples 

exposição na mídia para incorporar a noção de posicionamento estratégico da 

organização junto ao público interno e à sociedade, seja com fins 

mercadológicos, de informação ou, simplesmente, imagem. As tarefas e os 

desafios ampliam-se, exigindo maior capacidade de criar e administrar 

diferentes instrumentos de comunicação (DUARTE, 2003, p.236). 

 

O autor apresenta um conjunto de produtos e serviços que podem ser utilizadas 

pelo assessor que busca estreitar e melhorar o relacionamento entre o assessorado e os 

meios de comunicação. São eles: acompanhamento de entrevistas, administração da 

Assessoria de Imprensa, apoio a eventos, apoio a outras áreas, arquivo de material 

jornalístico, artigos, atendimento à imprensa, avaliação dos resultados, banco de dados, 

brindes, capacitação de jornalistas, clipping e análise do noticiário, concursos de 

reportagem, contatos estratégicos, dossiê, encontros fonte e jornalista, entrevistas 

coletivas, fotos, jornal mural, levantamento de pautas, mailing ou cadastro de 

jornalistas, manuais, nota oficial, pauta, planejamento, press-kit
2
, publieditorial, 

relatórios, release
3
, site, textos em geral, treinamento para fontes (media training), 

veículos jornalísticos institucionais e visitas dirigidas. 

Além da utilização das ferramentas corretas, para que possa existir um bom 

resultado, o assessor deve ter a confiança de todos os gestores, tomar decisões sobre os 

melhores passos a serem seguidos em nome da boa imagem da empresa. Para Mafei 

(2004), o desafio do assessor está em responder as seguintes questões: 

 Como fazer para que um determinado assunto chegue ao conhecimento 

do jornalista (divulgação PRÓ-ATIVA)? 

 Como o assunto a ser divulgado deve ser trabalhado em seu conteúdo 

para que os veículos sintam-se motivados a transformá-lo em pauta, em assunto 

passível de se tornar matéria?  

                                                 
2
 O press-kit, conforme Mafei (2004), é o material enviado para a imprensa para que esta seja estimulada 

a publicar a intenção do assessorado. O kit pode conter brindes, credenciais, amostras de produtos, etc.  

 
3
 Segundo Mafei (2004), o release pode ser definido como ―informação liberada para a imprensa‖. 
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 Como proceder quando o interesse em noticiar algum fato relativo ao 

assessorado surge do próprio veículo (comportamento reativo)? 

 Como proceder em situações de crise? 

 Como fazer para que, independente da situação que motivou a crise, a 

matéria seja publicada com informações corretas? 

 Por fim, o que fazer quando isso não acontece? 

 

Segundo a autora, não existe um manual com essas respostas, quando se trabalha 

com informação espontânea há sempre o risco de enfrentar algumas situações difíceis. 

Por isso, é preciso estar sempre preparado.  

 

Está enganado e desatualizado quem vê no assessor de imprensa aquele que 

barra a entrada do repórter, e que consegue prevalecer todos os seus pontos 

de vista. Quem parte para um relacionamento com a imprensa de um modo 

direto ou por intermédio de uma assessoria está ―comprando‖ um risco o 

tempo todo. Pode dar certo e pode não dar. A mídia veicula informações que 

seus profissionais pautam, apuram e publicam ou levam ao ar a partir de seus 

próprios critérios. Há situações em que você precisa dizer ao assessorado 

que, caso ele não queira enfrentar essas incertezas, a saída é publicar 

anúncios pagos, único modo seguro de controlar a mensagem (MAFEI, 2004 

p.12). 

 

Para evitar alguns riscos, as assessorias de imprensa estão buscando construir 

alicerces mais seguros. É por isso que, segundo a autora, o assessor de imprensa que o 

mercado busca é aquele profissional capaz de enxergar a frente, levar à mídia assuntos 

de interesse público, construir uma rede de relacionamentos entre jornalistas, 

formadores de opinião, público interno e demais interlocutores que contribuam para 

consolidar uma boa imagem da organização. 

O Manual de Assessoria de Imprensa (2007), criado em 1985 e aprovado pela 

Federação Nacional dos Jornalistas define que é papel da assessoria: 

 Criar um plano de comunicação e estabelecer a importância deste 

instrumento;  

 Colaborar para a compreensão da sociedade do papel da organização;  

 Estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos;  

 Criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os 

valores da organização e suas atividades;  

 Detectar o que numa organização é de interesse público e o que pode ser 

aproveitado como material jornalístico;  
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 Desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação;  

 Avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação, visando 

alcance de resultados positivos;  

 Criar instrumentos que permitam mensurar os resultados das ações 

desenvolvidas, tanto junto à imprensa como aos demais públicos;  

 Preparar as fontes de imprensa das organizações para que atendam às 

demandas da equipe de comunicação de forma eficiente e ágil. 

 

O bom assessor tem muito de um bom repórter. Apura criteriosamente 

informações sobre o assessorado, busca dados que compõem uma notícia, 

procura fontes confiáveis (dentro e fora da organização, se for necessário) 

para averiguar a abordagem que tem em mente. Na hora de divulgar, tem a 

função de ajudar seu assessorado a identificar se o fato que ele quer ver 

divulgado é de interesse público e, assim, passível de se tornar objeto de 

matéria. Caso não seja, o tema não deve ser levado à mídia (MAFEI, 2004, 

p.25). 

 

Porém, muitas vezes, o assessor tem em mãos uma pauta que poderá gerar boa 

repercussão na mídia, porém, não é vantagem para o assessorado. Nestes casos o 

assessor deve sempre manter o foco no que é de interesse do assessorado.  

 

2.1 Assessoria de Imprensa na era digital 

 

A internet transformou a comunicação, tanto em relação à forma como a 

velocidade com que as notícias chegam até o público. Tendo em vista esse fato, é 

imprescindível que as Assessorias de Comunicação estejam preparadas e aptas a fazer o 

monitoramento também na internet. Dutra (2003, p.348) afirma que ―as organizações já 

não podem dar-se ao luxo de ignorar as listas de discussões da internet. Precisam 

aprender como usá-las em seu proveito‖. Muita informação extraída da internet pode ser 

usada a favor do crescimento e da melhor relação entre empresa e consumidor. 

Além de utilizar a internet a fim de conhecer o público e o que ele pensa em 

relação a empresa, a distribuição de releases através de e-mails tornou a distribuição das 

notícias mais rápidas. Porém, Conforme Dutra (2003), com a facilidade da entrega, há 

uma maior demanda de releases recebidos pela imprensa e isto pode fazer com que 

alguns sejam descartados devido a grande quantidade. 

 
Do lado das organizações, várias providências podem ser tomadas para 

aumentar a eficácia dos releases eletrônicos, combinando as vantagens de 

estratégias de entrega (push) e de disponibilização (pull) da informação. 
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Quanto à entrega da informação, uma assessoria deve, em primeiro lugar, 

atentar para as regras da ―Netiqueta‖. Evitar mandar releases e mensagens a 

pessoas que não pediram ou não autorizaram o envio de informações. Outra 

diretriz importante é ser parcimonioso. (DUTRA, 2003 p.350) 

 

Outra dica dada pelo autor é a de mandar através de releases somente o que for 

importante. Mas, para que haja uma boa comunicação, não somente com a mídia, mas 

também com o público, é necessário que a Organização saiba muito bem quem são e 

quais as informações de que eles necessitam ou precisam saber.  

 
A distribuição de releases a uma lista de jornalistas da área trabalhada pela 

organização pode ser combinada com uma iniciativa de disponibilização de 

informação de grande efetividade para assessorias de imprensa de sucesso: a 

criação, no site da Organização, de uma Sala de Imprensa, uma página 

desenvolvida especificamente para jornalistas e editores, em que estejam 

reunidas informações como notícias, eventos, posicionamentos, informações 

sobre produtos e serviços, lista de contatos, banco de imagens e 

possibilidades de busca, entre outras. (DUARTE, 2003, p.350) 

 

O site da Organização, ainda conforme o autor, será uma ferramenta importante 

na divulgação de campanhas publicitárias e em casos de crise, pois irá conter 

informações e posicionamentos oficiais. Sabe-se que as mídias sociais estão cada vez 

mais em evidencia ao tratar-se de comunicação. Muitas empresas tem aderido a estes 

meios para criar uma aproximação com seus clientes. Seja para o uso pessoal ou para 

empresas, é preciso atenção ao utilizá-las. Telles (2010, p.18), cita quatro regras:  

 

1. Mídias sociais quer dizer permitir conversações. 

2. Você não pode controlar conversações, mas você pode influenciá-las. 

3. Seja social nas mídias sociais. Sua empresa não pode falar apenas dela mesma. 

Construa relacionamentos, dê respostas rápidas, seja honesto e sincero, e 

lembre-se de que as mídias sociais são um diálogo, não um monólogo. 

4. O uso do texto nas mídias sociais deve ser de acordo com a linguagem target. 

Sempre lembrando no planejamento se a forma de comunicação vai ser formal, 

informal ou intermediária. 

 

Ainda conforme o autor, há uma diferença entre mídias sociais e redes sociais. 

Segundo ele, as mídias sociais são sites que permitem a interação social e o 

compartilhamento de informações em diversos formatos, já as redes sociais, que são 

uma categoria das mídias sociais, são sites cujo foco é reunir pessoas para a troca de 

informações. Entre as redes sociais, as mais populares são: Twitter, Orkut e Facebook. 
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O Twitter é definido por Recuero (2009, p.174) como ―um site popularmente 

denominado de um serviço de microblogging‖. A principal característica desta 

ferramenta são os pequenos textos, no máximo 140 caracteres, que ela permite que 

sejam publicados. 

O Orkut, desativado em setembro de 2014, foi desenvolvido em 2001 por Orkut 

Buyukkokten, e teve grande popularidade no Brasil. Segundo Recuero (2009), no início, 

o Orkut permitia o cadastro apenas de pessoas convidadas, o que valorizou a rede. Para 

Telles (2010), o Orkut foi a primeira grande rede social no Brasil, tendo participantes 

das classes B, C e D. Conforme ele, hove uma migração dos usuários da classe A do 

Orkut para o Facebook. 

O Facebook, lançado em 2004, é  hoje, uma das redes mais utilizadas, tanto para 

a criação de perfis pessoais como de empresas, assim como a  criação de páginas. Além 

da criação de perfis e páginas, conforme Telles (2010), algumas das bases potenciais de 

marketing do Facebook são: promover eventos, enviar mensagens, realizar pesquisas, 

participar de grupos pertinentes e criar grupo para a empresa.  

 
O controle da marca não existe. O comportamento do consumidor atual com 

a internet deixou de ser um simples receptor da comunição para se tornar 

retransmissor e formador de conteúdo. Ouça bem: cada pessoa com um 

computador e um pouco de habilidade tem as ferramentas para fazer suas 

opiniões sobre sua marca ser ouvidas por outras pessoas. Elas já estão 

falando sobre você. O controle da mensagem é uma ilusão, desista. 

(TELLES, 2010, p.154) 

 

Sabendo-se da velocidade e do grande alcance que uma informação pode ter no 

meio online, o autor afirma que, apesar de não se ter o controle do que é falado sobre a 

marca, é preciso estar nessas conversas para tentar influenciar a direção que esse 

assunto irá tomar.  Segundo Recuero, os sites de redes sociais aumentam a visibilidade e 

a popularidade, que pode ser medida através do número de comentários e visitas ao 

perfil.  A reputação é um dos principais valores construídos nas redes, pois, para 

Recuero (2009, p.109), ―Há informações sobre quem somos e o que pensamos, que 

auxiliam outros a construir, por sua vez, suas impressões sobre nós‖. Além disso, a 

autora afirma que a autoridade nas redes está ligada ao poder de influenciar diversas 

situações.  

Pelo fato de ser hoje a rede mais utilizada e por estas características que 

permitem uma maior atuação jornalística das assessorias de comunicação, o Facebook 

foi escollhido para ser analisado neste trabalho. 
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3 COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 

Segundo Torquatro (1986), alguns autores definem comunicação como meios e 

formas de transmitir a informação, já a informação é definida como todo sinal, signo ou 

símbolo. Para ele, a comunicação é a transferência de informação entre duas ou várias 

pessoas.  

A comunicação empresarial, segundo Tavares (2007, p.1) é a ―comunicação 

existente entre a organização e os seus públicos de interesse, é representada pela 

comunicação interna, a comunicação institucional e a comunicação de marketing‖. 

Ainda, deve ser considerada como uma estratégia de gestão, pois, viabiliza melhores 

resultados finais.  

Tavares (2007, p.75) define Marketing como um processo administrativo de 

produto, ―que visa identificar e satisfazer às necessidades e aos desejos dos clientes 

internos e externos de uma organização, cuidando da sua imagem, gerando lucros e 

orientando-a para futuros e novos mercados‖.  

 
As organizações, sejam de qualquer natureza, necessitam de comunicar-se 

com seus públicos. Às vezes pelo mesmo motivo, como, por exemplo, o 

lançamento de um novo produto ou serviço, assunto que interessa a todos os 

públicos; e assuntos específicos, como, por exemplo, a comunicação 

existente com a mídia/imprensa, buscando geração de notícia e publicidade. 

Por isso é fundamental ter uma estrutura preparada para conseguir atingir, da 

melhor forma possível, os públicos de interesse com objetivos gerais e 

específicos. (TAVARES, 2007, p. 12) 

 

 

Para se adequar as necessidades dos consumidores, segundo Cobra (2009, 373) o 

novo marketing significa ―repensar os modelos de segmentação de mercado e 

posicionamento de produtos, de técnicas de comunicação e de relacionamento com 

clientes‖. Isto significa dominar a tecnologia da comunicação para ser persuasiva, 

conquistar e manter clientes. 

Cada vez mais, as empresas tem se preocupado com a relação com os clientes, 

conforme Argenti (2007, p. 64) ―em vez de simplesmente garantir a satisfação do 

cliente com seu produto ou serviço, como no passado, as empresas hoje devem se 

envolver em atividades quase políticas com públicos‖. Estes públicos são 

influenciadores nas decisões das empresas, tanto na criação de produtos/serviços como 

na sua comunicação, por isso, a comunicação integrada tornou-se fundamental nas 

empresas. 
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Num passado remoto, até os anos de 1970 a comunicação existia nas 

organizações de forma pouco agregada. Ou seja, existia a comunicação 

porém sem um conceito integrado. Isto porque eram raras as organizações 

que possuíam departamentos específicos para organizar e planejar ações de 

comunicação. Os primeiros cursos nas áreas de comunicação começaram a 

existir nessa época; assim, não havia profissionais em número suficiente para 

atender às demandas das organizações. Além disso, a comunicação ainda era 

vista como despesa e não investimento. (TAVARES, 2007, p.12) 

 

Assim como a valorização da comunicação integrada vem ganhando força em 

pequenas e grandes organizações, a comunicação de marketing também passou por 

mudanças, visando sempre o que move a empresa: o consumidor. Como afirma o autor: 

 

 
Na comunicação de marketing, grandes mudanças ocorreram devido a vários 

fatores: o comportamento do consumidor vem se alternando de forma rápida; 

a propaganda propriamente dita, vem perdendo investimentos para outras 

formas de comunicação mais dirigidas; o conceito de marketing também vem 

sendo repensado. É óbvio que o nosso velho conceito de mix de marketing, 

criado por Mc Crthy e aproveitado por todos os outros estudiosos sobre o 

assunto, continua valendo, porém com alguns adendos, principalmente em 

relação ao ―P‖ de promoção, em que o marketing na Internet vem crescendo 

substancialmente no mundo dos negócios; outra grande mudança na 

comunicação  de marketing é o esforço focado no relacionamento. Conseguir 

novos clientes é vital para qualquer negócio, mas fidelizar os clientes atuais 

já é comprovado ser muito mais importante; a  concorrência exagerada e 

crescente entre empresas aumenta a necessidade de trabalhar de forma 

planejada e melhorar os esforços de comunicação em marketing; e, por 

último, a globalização força as organizações a atuar não só comercialmente, 

mas sobretudo institucionalmente com suas ações de  comunicação. 

(TAVARES,2007, p.13) 

 

 

Para Tavares (2007), um departamento de comunicação institucional deve ter: 

um profissional de Relações Públicas, um profissional formado em Publicidade e 

Propaganda, um profissional formado em jornalismo e, se possível um profissional 

formado nessas três áreas para ser o assessor de comunicação.  
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4 JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

O jornalismo empresarial tem como objetivo tornar públicos acontecimentos 

envolvendo empresas e/ou entidades a fim de divulgar e fazer com que a mesma seja 

lembrada por aqueles os quais se dirige.   

 

Historicamente, as atividades do jornalismo empresarial precederam o 

desenvolvimento do campo das Relações Públicas, situação facilmente 

explicável pela anterioridade da imprensa. De uma forma ou de Outra, foi a 

partir do aparecimento desta que as publicações jornalísticas, a serviço das 

organizações, iniciaram um trajeto que teve sua primeira escalada sistemática 

na Revolução Industrial e o seu desenvolvimento mais seguro a partir dos 

primeiros anos deste século (REGO, 1987, p.11). 

 

Segundo Rego (1987, p.11) o jornalismo empresarial ―junto com as Relações 

Públicas e a Propaganda, formou um tripé clássico que organiza os fluxos irradiadores 

de opinião em torno das organizações.‖ Ainda conforme o autor, o surgimento do 

jornalismo empresarial ocorreu durante a revolução industrial, um período de grandes 

transformações culturais e progresso econômico. 

 

O Brasil conheceu o jornalismo empresarial muito depois de seu 

aparecimento e expansão nos Estados Unidos e na Europa. Se considerarmos 

a revista ―Lowell Offering‖ como a primeira publicação empresarial, 

veremos que o Brasil só veio a inaugurar sua familiarização com essa 

especialidade jornalística cem anos depois de seu início nos Estados Unidos. 

Isso se deve, em grande parte, ao retardamento sofrido pelo Brasil em seu 

processo de industrialização, quando comparado com os Estados Unidos e a 

maioria dos países europeus. Nossa ―revolução industrial‖ praticamente só 

teve início em 1930, quando a revolução política ocorrida naquele ano 

começou a dar prioridade ao setor industrial, ao contrário do que havia 

ocorrido até então. Analisando-se o progresso do jornalismo empresarial no 

país, pode-se notar que ele acompanha o da industrialização: primórdios na 

década de 40, expansão na década de 50 e estabelecimento definitivo nos 

anos 60 (REGO, 1987, p.26). 

 

 

Além disso, de acordo com Rego (1987) outro fator que pode ter contribuído 

para este atraso no Brasil foi a demora com que recebemos os avanços tecnológicos nas 

artes gráficas e editoriais, desta forma, somente nos anos 40 e 50 que este segmento 

começou a crescer no país.  Na prática, ele compreende não apenas as ações de 

relacionamento com a mídia, mas a elaboração de veículos jornalísticos para 

comunicação com determinados públicos e com a sociedade em geral. 

 

Feitas, de um lado, para dar organicidade ao corpo interno das organizações 

e, de outro, para projetar externamente o conceito das empresas perante 
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segmentos representativos da sociedade, as publicações jornalísticas 

assumiram, com o passar do tempo, posições e formas variadas. De simples 

boletins a sofisticadas revistas, com abordagens diversificadas ou mesmo 

especializadas, elas hoje constituem ferramenta de primeira grandeza 

instrumental de comunicação das modernas empresas (REGO, 1987. P.12). 

 

 

Conforme Rego (1987), estas publicações devem seguir algumas normas, como: 

periodicidade, apresentação de informações atuais sobre quaisquer áreas ou programas 

de interesse da empresa e da comunidade e chegar ao público de destino. Porém, para 

informar a mídia e o público, sobre o que acontece em determinada empresa, é preciso 

evitar informações que possam provocar dúvidas quanto à integridade da empresa ou 

das pessoas, visto que este setor tem como objetivo promover o assessorado de uma 

forma positiva perante a sociedade.  

 

Do lado da iniciativa privada, a Volkswagen foi a pioneira no Brasil ao 

convidar jornalistas para montar e coordenar o seu Departamento de 

Imprensa. Isso foi em 1961 e nascia ali a assessoria Unipress, que começou 

priorizando informações econômicas e prestação de serviços (dados sobre 

estradas, dicas de trânsito etc.), como estratégia para familiarizar os leitores 

com o tema e assim gerar demanda por esse tipo de informação (MAFEI, 

2004, p.37). 

 

Ao ver este resultado positivo, as empresas passaram a entender que o fato de 

―se noticiar‖ tornava a marca presente na sociedade, e, assim, o setor privado passou a 

contratar assessorias de imprensa. 

Em suma, Rego (2003) afirma que o jornalismo empresarial é responsável por: 

 Produção periodica de press-release e disseminação de informações para os 

meios de comunicação coletiva, particularmente imprensa especializada; 

 Coordenação de entrevistas para os quadros jornalísticos com o corpo  executivo 

e diretivo da organização; 

 Coordenação e preparação de projetos jornalísticos especiais do tipo carta 

econômica, revista empresarial, jornal de empresa; 

 Preparação de papers especializados para o top executivo; 

 Preparação de textos para os relatórios anuais da organização, destinados aos 

acionistas, entidades governamentias, empresariais e financeiras; 

 Preparação de textos para peças promocionais internas e externas; 

 Acompanhamento das entrevistas do corpo executivo com meios de 

comunicação. 
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5 GERENCIAMENTO DE CRISE 

 

Para enfrentar uma crise é preciso estar preparado. A crise poderá ser um fato 

aparentemente simples e que, se não for bem administrada, poderá tomar proporções 

não esperadas. Segundo Duarte (2003), isto ocorre por erros na condução, inexperiência 

ou precipitação que acabam gerando danos na relação com os clientes e a opinião 

pública. 
Estar ciente de que por mais sólida admirada e moderna que a empresa seja, 

ela não está imune à crise. Esse princípio básico da administração de crise, 

mesmo repetido e mais do que evidente, ainda continua esquecido por muitas 

organizações. Não importa a intensidade. Existem algumas devastadoras, que 

chegam de surpresa e só não acabam com a empresa à custa de milhões de 

dólares de investimento publicitário e compensação de prejuízos. Outras, 

menores, podem surgir de notícias ou fatos insignificantes em sua dimensão, 

mas complicados em seus desdobramentos. (DUARTE, 2003, p.363) 

 

Ainda conforme o autor, quando há uma boa administração no período de crise 

de imagem, ela será superada. Para que isso ocorra, existem princípios, normas de 

conduta e ações proativas que poderão reverter situações críticas do assessorado. 

Conforme Argenti (2006), cada crise difere-se das outras, porém existem algumas 

medidas que devem ser adaptadas para cada situação: 

1º passo: Assumir o controle da situação 

2º passo: Coletar o máximo de informação possível 

3º passo: Montar um centro de gerenciamento de crise 

4º passo: Comunicar-se com rapidez e frequência 

5º passo: Entender a missão da mídia em uma crise 

6º passo: Comunicar-se diretamente com o público afetado 

7º passo: Lembrar que os negócios devem continuar 

8º passo: Fazer planos para evitar outra crise imediatamente  

 
Do ponto de vista da comunicação, que acontecimentos ou notícias podem 

ser tão impactantes a ponto de desgastar a imagem de uma organização e 

transformar-se em uma crise? Lopes (2000,p.67) assegura que ―qualquer 

coisa negativa que escape ao controle da empresa e ganhe visibilidade‖ tem 

potencial para detonar uma crise. Para Mitroff (2000, p 33), uma crise é algo 

que ―não pode ser completamente contido dentro das paredes de uma 

organização‖. Dependendo da dimensão, uma matéria explosiva pode 

desencadear um processo desgastante de divulgação e exposição, que acaba 

por comprometer os negócios e realmente ameaçar estruturas corporativas 

sólidas e tradicionais. A publicação tanto pode ser o estopim, como a pólvora 

que irá destruir a reputação ao longo da crise (DUTRA, 2003, p.363). 

 
 

Algumas crises poderão ser evitadas por serem previsíveis, como exemplifica Dutra 

(2003, p.365): 
 

Um repórter, por exemplo, passa longo tempo pesquisando matéria polêmica, 

geralmente fruto da denúncia ou de investigação iniciada pela própria 

empresa atingida. A organização acompanha essa apuração, presta todas as 

informações, mesmo sabendo que sua divulgação poderá gerar vários 

contratempos. Ainda que não saiba a versão final da publicação, o 
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interessado tem como prever as consequências com certa dose de acerto. E 

até pode planejar o day after (DUTRA, 2003, p.365). 

 

Outra questão que serve de alerta para as assessorias de imprensa das 

organizações estarem preparadas para um possível day after é a velocidade com que 

uma notícia se espalha hoje. Porém, Argenti (2006) afirma que as organizações só 

conseguem entender ou reconhecer que são vulneráveis depois que uma crise grave 

acontece. Caso isto ocorra, se não for administrada de forma correta, a crise poderá 

comprometer para sempre a imagem da empresa. 
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6 METODOLOGIA 

 

O trabalho iniciou com pesquisas bibliográficas, que, de acordo com Michel 

(2009) tem a finalidade de auxiliar na definição de objetivos e levantamento de 

informações sobre o objeto de estudo. Após esta etapa, foi feito um levantamento de 

dados e análise de conteúdo, publicados no site e nas páginas oficiais do Facebook das 

duas empresas entre 5 de agosto e 21 de setembro. 

Esta pesquisa é do tipo explicativa e descritiva, de natureza qualitativa na qual 

Michel (2009, p. 33), afirma que ―na pesquisa qualitativa, a verdadade não se comprova 

numérica ou estatisticamente, mas convence na forma de experimentação empírica.‖ 

Além disso, o autor acrescenta que o pesquisador participa, compreende e interpreta. 

Utilizou-se como método a análise de conteúdo, que segundo Michel (2009, 

p.70), ―é uma técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas, informações já 

coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma análise feita a posteriori à coleta.‖ A 

autora acrescenta que este método é adequado para avaliar textos escritos.  

 

6.1 Corpus da análise 

 

Para realizar esta pesquisa foram escolhidas duas empresas do ramo alimentício, 

a Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda. - Piá  e a Cooperativa Santa Clara Ltda, 

ambas produzem queijos, leites, bebidas lácteas, requeijões, entre outros.  

A escolha das cooperativas se deu por tratarem de empresas consolidadas no 

ramo de laticínios e pelo fato de que ambas passaram por um período de crise no 

mesmo período. A crise teve início no dia 5 de agosto de 2014 após divulgação na mídia 

de que, após inspeções, havia sido encontrado álcool etílico no leite produzido por elas. 

Por este motivo, a pesquisa foi realizada durante o período que se iniciou no dia 05 de 

agosto até o dia 21 de setembro de 2014. 

Neste estudo, foram escolhidos dois meios de comunicação com o consumidor: 

o site e a fanpage na rede social Facebook. No site foram analisadas todas as 

atualizações referentes a este problema. Da mesma forma, no Facebook, foram 

analisadas todas as postagens da empresa com o acréscimo de comentários e 

publicações dos consumidores na fanpage.  
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6.1.1 Leitura analítico-descritiva 

 

As duas cooperativas analisadas neste trabalho passaram por uma crise de 

imagem no mesmo período. A partir de notícias como esta a seguir, o problema foi 

conhecido por consumidores. 

 

Álcool etílico é encontrado em leite de mais uma cooperativa 

Inspeção que verificou a presença da substância em lotes da Piá também 

apontou alteração em produto da Santa Clara 

Álcool etílico foi encontrado no leite de mais uma cooperativa gaúcha: a Santa 

Clara. Inspeção da Superintendência do Ministério da Agricultura no Estado no 

dia 24 de junho deste ano apontou a presença da substância em amostra de leite 

cru refrigerado da empresa de Carlos Barbosa. Ontem, o ministério determinou 

o recolhimento de dois lotes de leite UHT e um de requeijão da Cooperativa 

Agropecuária Petrópolis (Piá) devido à mesma irregularidade. 

Após o resultado dos testes e a comprovação do problema, o posto de 

refrigeração da Santa Clara, em Veranópolis, foi fechado. Ainda não foram 

confirmados os lotes do produto alterado e nem a quantidade, mas informações 

preliminares apontam que o leite não se encontra mais no mercado. 

Informado sobre as adulterações nos produtos da Piá e da Santa Clara na sexta-

feira da semana passada, o Ministério Público do Estado chamará as duas 

cooperativas para prestarem esclarecimentos. As reuniões estão marcadas para 

esta sexta-feira à tarde. 

— A diferença da Santa Clara é que o lote já expirou, então, não tem o que ser 

retirado do mercado. Foi detectado no leite pasteurizado (conhecido 

popularmente por leite de saquinho), cuja validade é de poucos dias. Pelo jeito, 

o produto foi ao mercado e, possivelmente, já foi consumido — explicou o 

promotor de Defesa do Consumidor, Alcindo Bastos. 

O leite pasteurizado dura, em média, de três a cinco dias. A Santa Clara 

confirmou que o posto de refrigeração ficou fechado por um dia, mas, segundo 

a assessoria de imprensa, "para serem feitas adequações". A cooperativa 

afirmou ter sido notificada da localização do álcool etílico no produto nesta 

terça-feira. Em nota, a empresa afirmou que só recebe leite em condições de 

consumo e processamento adequado, e que toda a matéria-prima é analisada 

antes de entrar na indústria e nos postos de captação. 

"No posto de resfriamento de leite de Veranópolis, onde foi recebido o leite em 

questão, foram realizados todos os testes, inclusive o teste para presença de 

álcool etílico, e nada se constatou de irregular. Ao entrar na indústria, os 

mesmos testes foram novamente realizados atestando que o leite estava dentro 

dos padrões legais", acrescenta a nota. 

A Santa Clara ainda disse que está questionando o Ministério da Agricultura 

por meio de processo administrativo, pois os testes realizados pelo laboratório 

oficial teriam levado 15 dias para serem finalizados — e, segundo a 

cooperativa, o leite in natura passa a sofrer alterações na sua composição, 

podendo comprometer os resultados. 

Já a Piá disse que não foram constatadas irregularidades nas análises internas 

no leite UHT e requeijão — que estão sendo recolhidos do mercado. Os 

consumidores que ainda tiverem em casa os lotes L02/2 e L2-3 (leite UHT 

integral fabricados em 26/06/2014 e com data de validade até 26/10/2014) e o 

lote L2 de requeijão light (200g) fabricado em 30/06/2014 e com data de 

validade até 30/09/2014 devem entrar em contato com a cooperativa pelo SAC 

(0800-970-2099). A Piá garante que irá buscar a mercadoria na casa do 

consumidor, se necessário. 

Especialista garante: substância não faz mal à saúde 

— Não há perigo à saúde.  
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A garantia é do professor de Microbiologia de Alimentos da UFRGS Eduardo 

Cesar Tondo. Especialista no controle de qualidade de alimentos, ele explica 

que o álcool etílico costuma ser acrescentado ao leite para mascarar a adição de 

água no produto. 

— Geralmente, há a adição de água para ganhar volume. Para passar no teste 

da empresa, chamado de crioscopia, é colocado o álcool etílico. A crioscopia 

serve para detectar a adição de água ao leite, mas não o álcool. Por isso, tudo 

leva a crer que seja um problema no transportador — acredita o professor. 

Conforme Tondo, a substância, apesar de irregular no leite, não é nociva à 

saúde como a ureia, encontrada no leite durante a primeira fase da Operação 

Leite Compen$ado, que desde o ano passado investiga fraudes no setor. O 

professor explica que se trata do mesmo álcool presente na fórmula da cerveja 

e do vinho, por exemplo. 

— Mas não há a possibilidade de deixar alguém bêbado, porque a quantidade é 

muito baixa — avisa. 

A médica veterinária e também professora da UFRGS Andrea Troller Pinto 

explica que o álcool mantém a temperatura de congelamento do leite estável, 

fazendo com que não se constate a adição de água quando o produto chega à 

indústria. Apesar de não ser nocivo à saúde, o efeito da diluição pode se refletir 

na perda de nutrientes do leite. 

— Quem toma um copo de leite de 200ml todos os dias, na verdade, não está 

tomando 200ml de leite porque há outros componentes diluídos (nos produtos 

adulterados). Isso também não chega a ser um problema grave já que a 

concentração é baixa — diz Andrea. 

Outros casos: Em 8 de maio de 2013, MP e Ministério da Agricultura lançaram 

a Operação Leite Compen$ado. Desde então, foram descobertos três núcleos de 

adulteradores de leite, em seis municípios: Ibirubá, Ronda Alta, Boa Vista do 

Buricá, Horizontina, Guaporé e Três de Maio. Os grupos adicionavam ureia, 

água, formol, água oxigenada ou bicarbonato de sódio no leite. (Site Zero Hora 

– 05/08/2014) 

 

Para facilitar a visualização dos dados levantados, os mesmos foram organizados 

nas tabelas a seguir: 

Site: 
Cooperativa Número de postagem Data 

Pía 1 05/08 

Santa Clara 1 05/08 

 

Qualificação das mensagens de consumidores nas páginas das cooperativas: 
Cooperativa Santa Clara 

Total de mensagens Mensagens 

favoráveis 

Mensagens desfavoráveis Respostas 

22 4 8 8 

 

Cooperativa Piá 

Total de mensagens  Mensagens 

favoráveis 

Mensagens 

desfavoráveis 

Respostas 

37 9 27 27 
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Qualificação das postagens das cooperativas em suas páginas oficiais do 

Facebook: 

Cooperativa Piá 

Postagens Comentários Comentários 

desfavoráveis 

Comentários 

favoráveis 

Outros 

comentários 

Respostas 

05/08 

06/08 

07/08 

1ª 47 

2ª 52 

       3ª 7 

1ª 37 

2ª 21 

         3ª 1 

1ª 6 

  2ª 30 

3ª 5 

1ª 4 

2ª 1 

3ª 1 

1ª 4 

  2ª 40 

3ª 1 

 

Cooperativa Santa Clara 

Postagens Comentários Comentários 

desfavoráveis 

Comentários 

favoráveis 

Outros 

comentários 

Respostas 

05/08 

07/08 

08/08 

14/08 

1ª 38 

2ª 8 

3ª 1 

4ª 4 

1ª 21 

2ª 4 

3ª 0 

4ª 1 

1ª 10 

2ª 4 

3ª 1 

4ª 4 

1ª 7 

2ª 0 

3ª 0 

4ª 0 

1ª 0 

2ª 5 

3ª 0 

4ª 0 

 

A partir deste levantamento, podemos constatar que: 

 a) Ambas fizeram apenas uma postagem no site. 

 b) A Piá recebeu o total de 37 mensagens e a Santa Clara 22. Dessas 37 

mensagens, 27 foram favoráveis e nove não, já na Santa Clara, das 22, 4 foram 

favoráveis e 8 não. A mensagens neutras não foram tabeladas, estão apenas na soma 

total. 

c) Nas postagens feitas na fanpage pelas empresas, a Pía publicou três vezes e a 

Santa Clara quatro. 

 

6.1.2 Publicações das empresas 

 

Para melhor visualização e entendimento da relação empresa/consumidor nos 

meios virtuais, alguns comentários foram selecionados. Para preservar a identidade dos 

consumidores, eles serão identificados como: ―consumidor‖ acompanhado por um 

número de identificação. Exemplo: ―consumidor1‖  

Após a divulgação na mídia sobre o problema no leite das empresas Pía e Santa 

Clara, as empresas manifestaram. Iniciamos a análise com a Cooperativa Piá que 
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manifestou-se  através do seu site e fanpage emitindo uma nota oficial publicada no dia 

05 de agosto de 2014 às 09:41h.  

 

NOTA OFICIAL DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS 

LTDA  

Tendo em vista determinação da Superintendência Federal de Agricultura do 

Rio Grande do Sul (SFA-RS) determinou à Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis LTDA Indústria de Alimentos (Piá, SIF 758) o recolhimento 

cautelar dos lotes de leite UHT integral fabricados em 26/06/2014 e com data 

de validade até 26/10/2014 (lotes L02/2 e L2-3) e do lote de requeijão light 

(200g) fabricado em 30/06/2014 e com data de validade até 30/09/2014 (lote 

L2). 

1 – Nas análises internas e nas amostras dos referidos lotes enviados para 

análise externa em laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, 

não ficou constatado qualquer irregularidade nos itens produzidos; 

2 – Ainda assim, a Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda procedeu o 

recolhimento no mercado dos referidos lotes, conforme solicitado pela 

Superintendência de Agricultura.  

3 – Os produtos que ainda estiverem no mercado serão recolhidos. 

Nova Petrópolis, 05 de agosto de 2014 

Cooperativa Petrópolis (Nota oficial publicada no site e fanpage) 

 

O site oficial da empresa não permite comentários em suas publicações, assim, 

não é possível saber quantas pessoas visualizaram. Já no Facebook, esta publicação 

obteve 115 curtidas, 108 compartilhamentos e 51 comentários.  

Às 08:48h do dia 6 de agosto uma nova postagem foi feita. O texto ―Para quem 

não viu, hoje (06/08/2014) vocês podem encontrar em todos os jornais a explicação 

completa do ocorrido. Segue aqui o texto publicado. Para qualquer dúvida, nosso SAC 

estará à disposição. Estaremos sempre buscando a qualidade dos nossos produtos e 

satisfação completa de nossos consumidores‖. Foi publicado junto como material oficial 

que foi divulgado no site da empresa e em jornais impressos. Até o dia 21 de outubro, 

esta publicação teve 283 curtidas, 55 comentários e 287 compartilhamentos. No dia 7 a 

empresa divulgou, nesta mesma postagem, um link com os laudos dos produtos que 

atestam estarem aptos ao consumo. 

No dia 7 de agosto a cooperativa publicou quatro imagens dos laudos. Esta foi a 

última postagem em relação ao episódio do leite e, até o dia 21 de setembro obteve 173 

curtidas nove comentários e 242 compartilhamentos. Estas imagens fazem parte do 

álbum tem como título: ―A gente preza pela qualidade. E também pela transparência.‖ E 

a descrição ―Atendendo solicitações dos nossos consumidores e privilegiando a 

transparência, seguem os laudos dos produtos que atestam estarem aptos ao consumo. 

Estes laudos são de dois laboratórios externos credenciados pelo Ministério da 



29 

 

Agricultura. Ainda assim recolhemos este produto no mercado por determinação do 

Ministério da Agricultura‖. 

Após estas três publicações referentes ao leite, a assessoria optou por seguir com 

as publicações tradicionais de dicas de saúde e alimentação. 

A Cooperativa Santa Clara apresentou um comportamento semelhante a 

Cooperativa Piá. Sua primeira manifestação sobre também ocorreu no dia 5 de agosto 

de 2014.  

 

                                             ―NOTA DE ESCLARECIMENTO  

Informa a Cooperativa Santa Clara Ltda. que só recebe leite em condições de 

consumo e processamento adequado. Toda a matéria-prima é analisada antes 

de entrar na indústria e nos postos de captação, além de análises na linha de 

produção e do produto final. A Santa Clara realiza diariamente mais de 6.000 

análises, avalizadas pelos padrões de qualidade da ISO 9001. 

No caso em especifico, Posto de resfriamento de Leite de Veranópolis/RS, 

onde foi recebido o leite em questão, foram realizados todos os testes, 

inclusive o teste para presença de álcool etílico, e nada se constatou de 

irregular. Ao entrar na indústria, os mesmos testes foram novamente 

realizados, atestando que o leite estava dentro dos padrões legais. 

Formalmente, a Cooperativa Santa Clara, está questionando através de 

Processo Administrativo, o Ministério da Agricultura, para prestar 

esclarecimentos, pois os testes realizados pelo laboratório oficial levaram 15 

dias para serem finalizados, sabendo-se que o leite in natura, passa a sofrer 

alterações em sua composição em curto espaço de tempo, podendo 

comprometer os resultados. 

Pontue-se que a Cooperativa Santa Clara tem o maior interesse em prestar 

todos os esclarecimentos necessários.  

Não existem lotes comprometidos. Todo o produto Santa Clara que está no 

mercado está próprio para o consumo. A Cooperativa Santa Clara tem 102 

anos de tradição e é referência na produção de laticínios no estado. (editada 

em 05/08/2014, às 18h15min)‖. (Publicada na fanpage) 

 

Esta nota oficial postada na fanpage obteve 326 curtidas, 152 compartilhamentos 

e 42 comentários. No dia 7 de agosto a empresa publicou a seguinte mensagem, junto 

com um vídeo intitulado como ―Caminhos do Leite‖.  
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―A Santa Clara tem 102 anos de tradição na fabricação de laticínios e o 

trabalho sério inicia já na casa do produtor e segue até o produto chegar à 

mesa do consumidor. 

A Cooperativa realiza mais de 6 mil testes diariamente, e o primeiro deles é 

ainda na propriedade rural. Antes de coletar o leite, o freteiro já realiza a 

primeira análise, e o leite só é coletado se estiver dentro dos padrões exigidos 

pela Cooperativa, respeitando as normas do Ministério da Agricultura. Todo 

o processo de recolhimento de leite é fiscalizado e monitorado pela Santa 

Clara e estes freteiros recebem treinamento periódico. 

Assista ao terceiro episódio da websérie Caminhos do Leite e entenda porque 

a Santa Clara garante a qualidade em todos os seus processos. 

Acompanhe a cada quinta-feira um novo episódio aqui no Facebook e em 

nosso canal no Youtube: www.youtube.com/coopsantaclara‖. 

 

 

Após esta nota, a postagens na fanpage Santa Clara continuaram normalmente, 

com ―feliz dia dos pais‖ no dia 10 de agosto. No dia 11 do mesmo mês, foi postado um 

projeto que visa melhorar a qualidade do leite: 

 

―Encabeçado pelo SEBRAE, o SENAI e MAPA, o PAS Leite foi lançado na 

sexta-feira, 8 de agosto, em Gramado. O projeto piloto do programa no 

Estado será implantado na Cooperativa Santa Clara, em Carlos Barbosa, 

abrangendo 15 produtores de leite. Clique no link para saber mais.‖ 

 

Esta publicação teve um total de 26 curtidas e 17 compartilhamentos. Seguindo 

esta estratégia de mostrar a qualidade do leite Santa Clara, a assessoria publicou um 

texto explicativo seguido de um vídeo nominado ―caminhos do leite-análises de 

qualidade‖: 

―A Santa Clara realiza mais de 180 mil análises mensais para garantir que 

tanto a matéria-prima quanto os produtos que levam a marca Santa Clara 

tenham a mais alta qualidade. 

O leite de cada compartimento é analisado em mais de 20 testes nos 

laboratórios da indústria e postos de resfriamento e só é recebido se estiver 

dentro dos padrões exigidos pela legislação. Assista ao quarto episódio da 

websérie Caminhos do Leite e saiba mais sobre o controle de qualidade da 

Santa Clara. Acompanhe a cada quinta-feira um novo episódio aqui no 

Facebook e em nosso canal no Youtube: www.youtube.com/coopsantaclara‖. 

 

A postagem obteve 82 curtidas, quatro comentários e 52 compartilhamentos. 

Esta foi a última postagem que pode ser considerada como explicativa sobre o problema 

encontrado no leite. Os vídeos ―caminhos do leite‖ continuaram sendo postados, porém 

essa estratégia já havia sido colocada em prática antes da crise de imagem. Uma 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fcoopsantaclara&h=dAQFeaCQ3&enc=AZMYtZA37yop9UY8bOp2hfZIVrPh7Uv4oJJ2HVISKBN4PF_qFOJdDZt0G8MgWNBGhjKrxk_kBXIsf7ygRl6m_t3M9KFUU645TaR10VpwepKn_J8nh3EhYtJVgJxZCEOPwBEhfAwgtAUVJf7wVUbnmDizhoNj_bp1PWCTtxKUDFbleA&s=1
http://www.youtube.com/coopsantaclara
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coincidência que trouxe benefícios para a empresa, pois mostra com imagens o trabalho 

executado. 

 

6.1.3 Publicações dos consumidores 

 

Para as publicações dos consumidores, escolhemos quatro para serem avaliadas. 

Pelo fato das publicações serem semelhantes, o critério escolhido para a seleção foi: três 

comentários favoráveis e três comentários desfavoráveis. Para preservar a identidade 

dos consumidores eles serão identificados como: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

 

A) Comentários favoráveis no Facebook da Cooperativa Piá 

  No dia quatro de agosto, dia em que a crise teve início, o consumidor 1 escreveu 

na página do Facebook da Piá o seguinte comentário: 

Consumidor 1: ―Devemos ir com muita calma com esta informação, pois com a 

Piá não tenho nenhum vínculo , por isso posso dizer a todos que qualquer acusação ou 

compartilhamento deve-se no mínimo antes procurar maiores informações e ter muito 

cuidado para não manchar uma linda história, depois das investigações terminadas 

poderemos tomar partido sobre as conclusões finais‖ 

Resposta Piá: ―Boa tarde, Regis. Muitíssimo obrigado pelo teu contato. 

Realmente somos muito preocupados e comprometidos com a qualidade de nossos 

produtos e com a satisfação completa de nossos clientes. Estamos tentando esclarecer da 

melhor maneira possível o caso e, já temos a confirmação de que todos nossos produtos 

estão aptos para consumo e sem nenhuma irregularidade. Muito obrigado pela tua 

confiança, fidelidade e compreensão. Qualquer coisa que precisares estaremos aqui, ok? 

Abraço!‖ 

Em seu comentário, o consumidor um deixou claro não ter vínculo com a 

empresa, seu posicionamento favorável a Piá questiona os demais consumidores sobre o 

fato de acusar sem ter proovas concretas. A resposta da Piá revela o quanto a empresa 

tenta se estreitar a relação com o cliente. Expressões como ―muitíssimo obrigado‖ e 

―abraço‖ tornam a relação mais amigável e próxima. Além disso, a assessoria 

aproveitou para destacar as qualidades da empresa. 

 

Consumidor 2: ―Compro e continuarei comprando vossos produtos, para mim 

um exemplo de cooperativa. Com certeza tudo será esclarecido‖.   
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Resposta Piá: ―Muito obrigado, Denise. Agradecemos muito pela tua confiança e 

fidelidade. Buscamos sempre a excelência e a satisfação dos nossos clientes. Sempre 

que precisar estaremos aqui. Qualquer coisa, nos contate! Abraço e obrigado mais uma 

vez ;)‖ 

O consumidor 2, apesar das notícias sobre o leite adulterado, diz confiar na 

empresa, o que mostra como a imagem da cooperativa é boa perante seus consumidores. 

Em sua resposta, a  empresa se mostrou agradecida e a disposição do consumidor, mais 

uma vez, utilizou um vocabulário informal fazendo uso também de um ―;)‖, que é um 

sorriso na linguagem virtual.  

 

Consumidor 3: ―Eu vou continuar comprando Piá! Pra mim são os melhores 

leites e produtos. Isso tudo deve ser intriga. Confio na idoneidade da empresa‖. 

Resposta Piá: ―Muitíssimo obrigado, Patricia! Realmente somos muito 

preocupados e comprometidos com a qualidade de nossos produtos e com a satisfação 

completa de nossos clientes. Estamos tentando esclarecer da melhor maneira possível o 

caso e já temos a confirmação de que todos nossos produtos estão aptos para consumo e 

sem nenhuma irregularidade. Muito obrigado pela tua confiança, fidelidade e 

compreensão. Qualquer coisa que precisares estaremos aqui, ok? Abraço!‖ 

Assim como os anteriores, o consumidor 3 também mostrou-se seguro ao 

consumir um produto da cooperativa Piá e, ainda, insinuou que o episódia poderia ser 

intriga. Em resposta, a Piá, novamente, utilizou expressões informais como ―muitíssimo 

obrigado‖, ―ok‖ e ―abraço‖. Ainda, mostraram-se preocupados em solucionar o 

problema, mas confiantes na qualidade do produto comercializado.  

 

B) Comentários desfavoráveis no Facebook da Cooperativa Piá 

Consumidor 4: ―Me sentindo envergonhada pelas últimas notícias que envolvem 

a empresa!!! Eu ainda confiava em dar o leite Piá para minha filha, por achar que esta 

fosse uma empresa séria!!! O leite Piá está entre os mais caros do mercado, e ainda 

acham que precisam fazer isso com o consumidor!!!! Piá nunca mais!!! Assim como as 

outras marcas que fizeram o mesmo!!!!‖ 

Resposta Piá: ―Boa tarde, Fabiane. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo 

contato e opinião exposta. Na manhã de ontem publicamos uma nota oficial de 

esclarecimento. Podes conferir no link: http://migre.me/kT62m  

http://migre.me/kT62m
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Além disso, hoje publicamos a explicação completa e a confirmação de que todos os 

laudos técnicos de laboratórios de análises internos e externos (credenciados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) comprovam que os lotes em 

questão estão aptos ao consumo, não possuindo irregularidades e não possuindo nada de 

álcool etílico. Logo, sua filha não consumiu nenhum produto irregular. 

Qualquer outra dúvida, sugestão ou reclamação que tiveres, podes entrar em contato 

com nosso SAC, que com certeza uma de nossas atendentes conversará contigo, ok?‖ 

 A publicação do consumidor 4 traz expressões como ―nunca mais‖ e 

―envergonhada‖ que revelam a indignação e revolta perante o ocorrido. Além disso, a 

consumidora revela que o leite era consumido por sua filha, fato que atinge de forma 

negativa a imagem da empresa. Como resposta, a assessoria da Piá mostrou-se receptiva 

a reclamação, através de ―obrigado pelo contato e opinião exposta‖. Porém, a empresa 

esclarece o episódio, deixando claro que o leite estava próprio para o consumo e ainda 

disponibilizou o link da nota oficial. Ainda, colocaram-se a disposição para dúvidas, 

sugestões e reclamações.  

 

Consumidor 5: ―Vocês eram a última marca na qual eu confiava e agora me 

sinto enojado por ser seu consumidor.‖ 

Resposta: ―Boa tarde, Paulo. Na manhã de ontem publicamos uma nota oficial 

de esclarecimento. Podes conferir no link: http://migre.me/kT62m Além disso, hoje 

publicamos a explicação completa e a confirmação de que todos os laudos técnicos de 

laboratórios de análises internos e externos (credenciados pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) comprovam que os lotes em questão estão aptos 

ao consumo, não possuindo irregularidades e não possuindo nada de álcool etílico. 

Qualquer outra dúvida, sugestão ou reclamação que tiveres, podes entrar em contato 

com nosso SAC, que com certeza uma de nossas atendentes conversará contigo, ok?‖ 

 O consumidor 5 escreveu sobre  sua decepção com a marca que, por sua vez, 

respondeu utilizando o mesmo início da resposta para o consumidor 4, ―Boa tarde, 

Paulo. Na manhã de ontem publicamos uma nota oficial de esclarecimento. Podes 

conferir no link: http://migre.me/kT62m Além disso, hoje publicamos a explicação 

completa e a confirmação de que todos os laudos técnicos de laboratórios de análises 

internos e externos (credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) comprovam que os lotes em questão estão aptos ao consumo, não 

possuindo irregularidades e não possuindo nada de álcool etílico‖. 

http://migre.me/kT62m
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Consumidor 6: ―Seus safados, sempre comprava o produto de vocês, pensando que 

tinha qualidade, daí vocês traem a confiança do consumidor sabotando o produto apenas 

para obter mais lucros. Tomara que mofem na cadeia.‖ 

Resposta Piá: ―Boa noite, Sergio Lopes. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo contato. 

Sobre o assunto recentemente levantado já demos todos os esclarecimentos necessários. 

Caso tenhas interesse, disponibilizamos uma explicação completa e a confirmação de 

que todos os laudos técnicos de laboratórios de análises internos e externos 

(credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) comprovam 

que os lotes em questão estão aptos ao consumo, não possuindo irregularidades e não 

possuindo nada de álcool etílico. Podes conferir a explicação aqui: 

http://migre.me/kUa3C Todas as páginas dos laudos técnicos podem ser analisadas no 

link: http://migre.me/kUiADLogo, nenhum de nossos produtos foi à venda de forma 

irregular, ok?! Qualquer outra dúvida entre em contato pelo 08009702099. Nosso 

serviço de atendimento ao consumidor te atenderá com satisfação. Abraço.‖ 

De uma forma mais agressiva, o consumidor 6 começa a mensagem com a 

expressão ―seus safados‖ e, ainda ―tomara que mofem na cadeia‖. Apesar dos insultos, a 

resposta da cooperativa inicia com um agradecimento pelo contato, seguido de uma 

explicação sobre a qualidade de seus produtos. Assim como nas demais respostas, a Piá 

se mostra disponível para tirar futuras dúvidas. 

 

C) Comentários favoráveis no Facebook para a Cooperativa Santa Clara 

Consumidor 7: ―Eu confio na Qualidade dos Produtos da Cooperativa Santa Clara. É 

uma empresa que tem sabedoria, princípios e uma excelente Equipe‖. 

Resposta: ―Obrigado, Guillermo! Manter a confiança de nossos consumidores é 

nossa maior preocupação. Por isso, a Santa Clara realiza mais de 180 mil análises por 

mês em seus laboratórios, a fim de garantir que tanto a matéria-prima como os produtos 

finais estejam dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade. Abraços‖!  

O consumidor 7 deixou uma mensagem positiva sobre a empresa e falou sobre 

sua confiança nela. A empresa agradeceu ao consumidor e aproveitou este momento 

para enfatizar ainda mais a história e seriedade com que trabalha. A linguagem utilizada 

foi informal e acomanhada da saudação ―abraços‖, aproximando o consumidor da 

empresa. 

 

http://migre.me/kUa3C
http://migre.me/kUiAD
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Consumidor 8: ―Eu também confio nesta marca e continuarei consumindo‖. 

Resposta: ―Obrigado pela confiança, Karin! A Santa Clara tem a maior preocupação 

em manter a confiança dos consumidores e por isso realiza mais de 180 mil análises por 

mês em seus laboratórios, a fim de garantir que tanto a matéria-prima como os produtos 

finais estejam dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade. Abraços‖! 

Assim como na mensagem anterior, o consumidor 8 diz que confia na marca. Em 

resposta a assessoria utilizou a mesma mensagem de resposta, apenas com algumas 

modificações. 

 

D) Comentários desfavoráveis no Facebook para a Cooperativa Santa Clara 

Consumidor 9: ―só faltava vcs‖. 

Resposta: Esta publicação não teve resposta. 

 

Consumidor 10: ―Prezado(a)s Senhor(a)s. Estou FRUSTADO com a falta de 

respeito ao reclamar dos 24 litros de leite UHT, lamento dizer que ao abrir uma das 

embalagens o leite estava "PODRE" c/ uma água amarelada, passei email por volta do 

dia 21 de agosto mas fui ignorado pelo visto, Abrir outro litro " ESTÁ GROSSO" c/ 

aspecto muito esquisito. Fone: 11 96067-7424 email: lira.adm@Hotmail.com, senhores 

ultimo contato dei 48h agora vc. terá 12h ou irei procurar meus direitos, iniciando por 

uma análise do seu leite. Peço que seus contatos sejam por email para registro, Aguardo 

retorno‖. 

Resposta: ―Olá, Francisco. O SAC está verificando e entrará em contato o mais 

breve possível. Ficamos à disposição‖. 

Após dez dias desta publicação, o consumidor voltou a reclamar: ―Senhores, as 

caixas de leite ainda continuam à disposição, o Sr. Rodrigo disse dia 02/09 que o valor 

seria depositado em conta uma vez que não há quem faça a troca, 10 dias transcorreram 

e nenhuma ação foi tomada. A aquisição foi no "ASSAI" - BARCELONA COM. 

VAREJISTA E ATACADISTA SA, R. Geovani Batista Pirelle s/n - Vl. Homero. Volto 

a mencionar, a falta de atenção aos consumidores por parte da Coop Santa Clara é 

vergonhoso. Se sentir lesado é pouco. Francisco Lira - 11 96067-7424‖, mas não obteve 

resposta. 

 

Consumidor 11: ―Decepcionada com essa cooperativa, acredito, pelos 

comentários postados aqui no face,que essa cooperativa não fazer jus ao selo de 
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qualidade ISO 9001. Hoje eu também me deparei com uma caixa de leite UHT 

semidesnatado com validade para 28/11/14 talhado.Onde está o controle de 

qualidade??? Espero que essa empresa apure o que ocorreu naquele lote‖. 

Resposta: ―Olá, Joana, pode nos passar um telefone para que possamos entrar 

em contato através do nosso SAC? Ficamos à disposição. Atenciosamente‖. 

O consumidor 11 se diz decepcionado com a empresa, diante da reclamação, a 

cooperativa se mostrou disposta a solucionar o problema. 
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7 ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Como foi visto no capítulo sobre jornalismo empresarial, Lopes (2000, p.67) 

assegura que ―qualquer coisa negativa que escape ao controle da empresa e ganhe 

visibilidade‖ tem potencial para detonar uma crise, podendo comprometer os negócios e 

ameaçar estruturas corporativas sólidas e tradicionais. O uso expressões como: 

―muitíssimo obrigado‖, ―muito, mas muito obrigado‖, ―abraço‖, entre outros, mostram 

que as cooperativas querem se aproximar do consumidor pois a linguagem informal 

tornou a comunicação mais espontânea. 

Através da análise do conteúdo públicado pelas assessorias das cooperativas, foi 

possível visualizar semelhanças no posicionamento da empresa. O primeiro passo foi 

dar uma explicação aos consumidores, cumprindo o papel da Assessoria de 

Comunicação que, como visto anteriormente, é o setor responsável por estabelecer uma 

ligação entre uma entidade e o público. Porém, ambas não se estenderam muito, 

optando por mudar o assunto e, assim, tirar o problema do foco.  

Com base nas amostras de publicações dos consumidores escolhidas para 

analisar, pode-se perceber que o uso de linguagem informal está presente em todos 

comentários.  Apesar de algumas semelhanças nas respostas da empresa, cada 

consumidor recebeu uma resposta exclusiva. O fato de não terem uma resposta padrão 

faz com que os consumidores se sintam importantes, aproximando- o da marca e assim 

criando um elo de fidelidade.  

A cooperativa Santa Clara, começou a responder as públicações somente no dia 

07/08. É possível notar algumas diferenças no modo como se relacionam com o 

consumidor. As respostas da Piá, independente de ser uma publicação favorável ou 

desfavorável, sempre iniciam com um agradecimento pelo contato, seguido de uma 

explicação sobre a qualidade de seus produtos e sempre mostrando estar disponível para 

tirar dúvidas, além disso, as respostas são mais longas. A Santa Clara, por sua vez, faz 

uso de respostas curtas e diretas, agradecendo apenas o contato das publicações 

favoráveis. 

No capítulo sobe assessoria de imprensa na era digital, vimos que Dutra (2003, 

p.348) afirma que ―as organizações já não podem dar-se ao luxo de ignorar as listas de 

discussões da internet. Precisam aprender como usá-las em seu proveito‖. Esta 

afirmação se adapta período atual, onde os consumidores preferem ir até as redes sociais 

de determinada empresa do que reclamarem por outro meio, seja virtual ou físico. 
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Constatamos houve essa atitude em ambas as empresas e coube a elas encarar as críticas 

e tentar, de alguma forma, limpar a imagem da marca. 

Este pensamento também pode ser encontrado no em Tavares (2007), quando 

afirma que ―na comunicação de marketing, grandes mudanças ocorreram devido a 

vários fatores: o comportamento do consumidor vem se alternando de forma rápida‖, 

para acompanhar as mudanças, segundo ele, as empresas estão deixando de lado 

propagandas tradicionais por formas de comunicação mais dirigida, a internet é uma 

delas. Porém, foi possível verificar que ambas as empresas analisadas utilizaram o site e 

o Facebook apenas para divulgar as notas oficiais e depois seguiram com as publicações 

de rotina. 

Argenti (2006) lista oito passos para superar a crise: 

1º passo: Assumir o controle da situação 

2º passo: Coletar o máximo de informação possível 

3º passo: Montar um centro de gerenciamento de crise 

4º passo: Comunicar-se com rapidez e frequência 

5º passo: Entender a missão da mídia em uma crise 

6º passo: Comunicar-se diretamente com o público afetado 

7º passo: Lembrar que os negócios devem continuar 

8º passo: Fazer planos para evitar outra crise imediatamente 

Destes itens, fica claro o uso de algumas por parte das empresas: comunicar-se com 

rapidez e frequência, comunicar-se diretamente com o público afetado, lembrar que os 

negócios devem continuar. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O gerenciamento de crise de imagem deve iniciar antes da crise se deflagrar, 

mesmo que esta não ocorra. A assessoria precisa estar preparada para enfrentar diversas 

situações para que a imagem da empresa seja preservada ou consiga reverter a 

situação. Com as mudanças tecnológicas e avanços na comunicação e seus meios, as 

assessorias de imprensa tiveram que se adequar. Notícias que antes demoravam para se 

tornar conhecidas ou que jamais chegariam ao seu público-alvo, hoje,  têm um alcance 

quase imediato, o que torna a crise uma ameaça se a empresa não estiver preparada.  

Este estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, através de acervos de 

livros, em busca de informações referentes à gerenciamento de crise, à assessoria de 

imprensa, à jornalismo empresarial e redes sociais. Analisando as assessorias de 

imprensa das cooperativas Piá e Santa Clara, foi possível notar algumas características 

comuns na abordagem e imagem que se desejava passar ao consumidor. 

Assim, o trabalho buscou identificar semelhanças e diferenças na condução do 

gerenciamento da crise de imagem das duas cooperativas. Foi possível verificar mais 

semelhanças do que diferenças. A linguagem utilizada por elas nas redes sociais, é 

adequada a este veículo que foi usado como canal para ligar o consumidor à empresa, 

assim como termos e expressões informais.  

Através da análise realizada, foi possível concluir que apesar de serem empresas 

do mesmo ramo de outras que passaram por uma situação de crise semelhante, as duas 

empresas estudadas não apresentaram estratégias específicas para contornar esta 

situação. Algumas alternativas de estratégias levantadas após está análise são: 

-Responder todas as reclamações, visto que o número de mensagens não foi muito 

elevado. 

-Mapear os consumidores insatisfeitos e propor-lhes alguma ação, como por exemplo, 

levá-los para conhecer a empresa. 

-Documentar toda a crise, para guiar, futuramente o gerenciamento e a administração de 

uma nova crise. 

Desta forma, as assessorias estariam cientes de que além de preparação para uma 

possível crise, o controle pós-crise é tão importante quanto o durante. O Facebook é 

uma ferramente de aproximação do consumidor com a marca, sendo um grande aliado e 

facilitador de contato, por isso, as assessorias devem dar uma atenção especial a este 

meio de comunicação. Conforme Dutra (2003), o site da organização, é uma ferramenta 
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importante em casos de crise, pois irá conter informações e posicionamentos oficiais. 

Porém, acreditamos que este espaço poderia ter sido utilizado também para uma 

campanha favorável a imagem das empresas, para que assim, pudessem ter, novamente, 

credibilidade com o consumidor. 
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