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RESUMO 

 

A pesquisa busca estudar o papel da assessoria de comunicação do Instituto Metodista 

Centenário quanto ao gerenciamento de crise. Avaliamos o período de 16 de maio de 

2007, quando um incêndio destruiu boa parte da estrutura física da instituição até 16 de 

maio de 2009, com dois anos completados desde o sinistro e nenhum indício de 

reconstrução. Para tal, utilizamos as campanhas publicitárias da instituição, publicações 

internas e jornais A Razão e Diário de Santa Maria deste período. Apontamos também, 

de que forma a fusão com a Rede Metodista de Educação do Sul pode ter influenciado 

para uma crise de imagem. Entre os objetivos está apontar ações para gerenciar as crises 

via assessoria de comunicação integrada.  

 

Palavras-chave: Assessoria de Comunicação. Crise de Imagem. Comunicação Integrada. 

Gerenciamento de Crise. 

 

ABSTRACT 

 

The research explores the role of spokesperson for the Instituto Metodista Centenário 

regarding crisis management. We evaluated the period from 16 May 2007, when a fire 

destroyed much of the physical structure of the institution until May 16, 2009, two years 

completed since the accident and no evidence of reconstruction. To this end, we use the 

institution's advertising campaigns, internal publications and newspapers A Razão and Diário 

de Santa Maria. We point out also, how the merger with the Rede Metodista de Educação do 

Sul may have influenced to a crisis of image. Among the goals is pointing actions to manage 

the crisis through integrated communications consultancy. 

 

Keywords: Communications Department. Image Crisis. Integrated Communication. Crisis 

Management.
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INTRODUÇÃO 

 

As crises podem repercutir com rapidez na mídia, alimentando a sua pauta 

diária, por conta do sensacionalismo que proporcionam. Em um caso de incêndio esse 

sensacionalismo toma uma dimensão ainda maior, tornando-se um espetáculo midiático 

para a sociedade. 

O tema a ser analisado neste trabalho trata das estratégias de comunicação em 

casos de crise e o papel da assessoria de comunicação no gerenciamento, visando 

desvendar o que este estudo pode influenciar quanto à imagem de uma instituição e qual 

o planejamento de comunicação pode ser traçado para um melhor controle da situação.  

 Avaliaremos, portanto, o papel da assessoria de comunicação no gerenciamento 

de crise – o caso do Instituto Metodista Centenário. Desta forma, podemos verificar 

qual a função da assessoria e de que forma poderia ser trabalhada a imagem 

institucional via comunicação.  

 A escolha para desenvolver este trabalho, primeiro se dá pela identificação que 

temos com a área de assessoria de comunicação. Outro fator é o conhecimento prévio e 

vivência do caso. Estivemos presentes em três momentos distintos no Instituto 

Metodista Centenário: no momento do incêndio, apenas uma visão de fora; quando 

completou um ano do acidente integrávamos a assessoria; na atualidade realizamos a 

presente pesquisa. Soubemos de algumas estratégias feitas para gerenciar a crise, porém 

nada teve resultado de fato, o que nos motivou a fazer um planejamento de como 

poderia ser traçado esse trabalho de imagem institucional através da comunicação, 

avaliando qual foi e qual deveria ser o foco de trabalho desenvolvido. 

  O estudo tem como objetivo traçar uma forma de gerenciamento via assessoria 

de comunicação desde o incêndio até a crise dos dois anos desde a tragédia, mostrando 

quais as estratégias poderiam ser usadas para que a reconstrução do prédio não fosse 

alvo de cobranças pelo público interno e externo, apontando também a forma como as 

informações poderiam ser enviadas para à imprensa afim de evitar os boatos. 

  Outra possibilidade é avaliar o tipo de campanhas publicitárias que foram 

realizadas neste período e como poderiam ser utilizadas em prol da preservação da 

imagem institucional, avaliando os indícios da recepção das estratégias usadas.  

  Neste contexto, este trabalho está dividido em cinco capítulos. O capítulo 1 trata 

do tema da pesquisa, o gerenciamento de crise, onde apontamos o papel da assessoria de 

comunicação, através de conceitos de crise, mídia e imagem. No capítulo seguinte, 
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apresentamos um histórico da instituição a ser analisada, desde sua criação até o 

momento do incêndio que a atingiu suas dependências e afetou na sua identidade. 

Também apresentamos a estrutura do setor de comunicação atual. 

  O capítulo 3 trata-se da apresentação dos métodos usados na pesquisa para traçar 

um plano de assessoria que possibilidade a reconstrução da imagem institucional. O 

capítulo 4 trata-se de uma análise do que foi notícia no período do incêndio até 

completados dois anos desde o sinistro. Também aborda as campanhas publicitárias e as 

perdas da instituição. Para ilustrar, apresentamos algumas peças de divulgação 

veiculadas na mídia. 

 O capítulo final aponta as considerações sobre a pesquisa e as constatações 

feitas. Nos anexos são apresentadas algumas das notícias publicadas pela imprensa 

sobre o incêndio e a possibilidade de reconstrução do prédio atingido. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Gerenciamento de Crise 

 

1.1.1  As Crises 

  

São diversos os fatores que podem levar uma instituição ou empresa a um estado 

de crise. Escândalos, má administração, fraudes, roubos, mudanças ou até mesmo 

acidentes e catástrofes inevitáveis. As crises são aquelas que afetam direta ou 

indiretamente um determinado público, seja ele interno e/ou externo.  

Melo divide as crises em três tipos. O primeiro refere-se aos negócios da 

organização, envolvendo mau gerenciamento, problemas de gestão incorreta avaliação 

equivocada de mercado, entre outros. O segundo tipo é a crise policial, em que a 

empresa é acusada de cometer qualquer tipo de fraude. O terceiro tipo trata das crises 

decorridas de eventos fortuitos, como por exemplo, falhas em programas operacionais, 

acidentes graves de trabalho, ou até mesmo uma gestão em um período problemático. 

Sobre as crises, Melo (2003), citado por Neves (2005), ainda acrescenta que não 

são produto de geração espontânea, mas possuem início, meio e fim. Ele ressalta que, 

quando as crises estão no começo, os gestores de empresa não têm a percepção do que 

está acontecendo 

Para Chinem (2003), seja qual for a origem da crise ela pode afetar os negócios, 

provocando perdas de lucros, além de colocar a reputação em dúvida, caso a situação 

não seja gerenciada. Ele compara a imagem institucional à reputação de uma pessoa, 

pois garante seu permanente progresso e desenvolvimento. Ressalta ainda, os desafios 

de uma assessoria de imprensa 
1
quanto ao conceito de credibilidade: criar, desenvolver 

e aperfeiçoar. 

Algumas definições apontam a crise não como o fato ocorrido, mas sim como as 

consequências que ele possa trazer, o seu desdobramento. Um exemplo prático é de um 

ônibus que atropela uma pessoa. Isso seria um acidente. Agora, se a família da pessoa 

reclamar e, através de uma investigação for descoberto que o motorista do ônibus de 

determinada empresa estava sem habilitação, isso pode gerar uma grande crise. Sendo 

assim, o incêndio foi do prédio do Instituto Metodista Centenário foi o marco inicial da 

crise instaurada na instituição.  

 

                                                 
1
 Ver subitem 1.2.1 
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1.1.2 A imagem 

  

Ter uma imagem favorável e respeitável pode levar anos. Já a perda da 

credibilidade pode ser muito rápida. Por isso, a crise de imagem é tão temida, sendo um 

dos fatores que mais pode trazer prejuízos para uma empresa ou instituição. 

Marconi (2000) define a credibilidade como uma conquista através da reputação 

da empresa e define: 

A ética, a honra e a integridade formaram reputações e estas geraram 

negócios, os quais criaram empresas e carreiras. As pessoas continuam 

voltando e apoiando as empresas quando acreditam nelas, essa reputação vale 

mais do que ouro nos bons momentos, mas muito especialmente nos 

momentos de crise (MARCONI, 2000, p. 89-90). 

 

Uma organização deve estar ciente da importância de se manter uma boa 

imagem, trabalhando de forma transparente, honesta e mantendo a sua proposta de 

identidade, conquistando desta forma, sua credibilidade.  

Como conseqüência de uma crise de imagem, outras crises são geradas, como a 

financeira, por exemplo.Com a perda da credibilidade, perde-se também aqueles que 

mantêm o funcionamento de uma empresa ou instituição, os seus clientes, o seu 

público-alvo, no caso em questão, estudantes.  

 

1.1.3 – Crise e Mídia 

  

Querendo ou não, as crises acabam chegando à imprensa e, comprovada a sua 

veracidade, sempre são notícia, ainda mais quando influenciam um grande público, o 

que proporciona uma melhor aproximação com o leitor, ouvinte ou telespectador.  

Em Técnicas de Codificação em Jornalismo, Erbolato (1978) cita os atributos da 

relevância nas notícias. 

 
Se um barril cair no Pão de Açúcar, não será notícia. Mas, se dentro dele 

houver um homem, isso, sim, será notícia. O leitor quer novidades. Deseja 

saber o que ainda desconhece, ou que saiba apenas superficialmente. Se 

fossem publicados acontecimentos antigos e irreais, os jornais estariam 

divulgando história e romance e não notícias. (ERBOLATO, p. 50-51, 1978) 

 

 

Notícias espetaculares, como as dos desastres, têm grande valor noticioso para a 

imprensa, causando forte impacto. Segundo Bucci (2000), ainda existe uma realidade 

fictícia criada pelos jornalistas, mas que anda em conjunto com a realidade. 
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A realidade que interessa, para um (jornalismo com base nos fatos) e para 

outro (entretenimento com base na ficção), é a realidade espetacular, uma 

realidade que se confecciona para seduzir e emocionar a platéia. A 

conseqüência da confecção da realidade espetacular não está apenas no 

sensacionalismo, os personagens são reais e, no entanto fabricados – sempre 

falsos, em alguma medida. Reais porque de fato têm lugar no mundo dos 

mortais, como pessoas de carne e osso. Fabricados (e falsos) porque sua 

composição segue uma coerência mais dramática do que propriamente factual 

(BUCCI, 2000, p.142). 

 

 

Notícias espetaculares, como as dos desastres, tem grande valor noticioso para a 

imprensa, causando forte impacto. Para as empresas e instituições, as crises podem 

enfraquecê-las, já a mídia é abastecida com elas. Porém, deve-se saber lidar com a 

imprensa para usá-la de forma favorável, como um instrumento positivo.  

 

1.2  O Papel da Assessoria de Comunicação 

  

A comunicação vem tomando um espaço cada vez maior nas organizações, 

instituições e empresas, através de profissionais de jornalismo, publicidade e relações 

públicas, constituindo assim a assessoria de comunicação.  

 

1.2.1 Jornalismo: Assessoria de Imprensa 

  

Diante desta perspectiva a assessoria de imprensa é uma das diversas áreas que o 

jornalista pode desempenhar, tendo como responsabilidade o elo de ligação entre a 

imprensa e o assessorado.  

De acordo com o Manual de Assessoria de Imprensa (2007), criado em 1985, 

aprovado pela Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), e revisado em 2007, 

assessoria de imprensa é o serviço prestado à instituições públicas e privadas, que se 

concentra no envio freqüente de informações jornalísticas dessas organizações para os 

veículos de comunicação.  

Podemos compreender com base em Tavares (2007), que as principais funções 

desempenhadas pelo jornalista em quanto assessor de imprensa são: criar e manter o 

relacionamento com a imprensa, redigir material referente ao negócio do assessorado 

que seja útil para os públicos de interesse do mesmo, desenvolver clippings, assessorar 

pessoas que tenham contato com a imprensa, como presidente, diretores, porta-voz e 

atuar, se for o caso, atuar no gerenciamento de crises. 
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Segundo Saveri (2007): 

 

Nas situações de crise, por outro lado, o assessor de imprensa deixa de ser um 

jornalista para ser um comunicador estrategista, um empreendedor. O 

assessor quem prepara as fontes para atender a imprensa de forma eficiente e 

ágil, faz parte do comitê de crise que toma as primeiras decisões, apura, 

verifica as informações e assessora a imprensa. Seu objetivo nessas ocasiões 

é atingir a opinião pública de forma favorável à empresa a fim de evitar uma 

crise de imagem (SAVERI, 2007, p.73). 

 

  

1.2.2 Relações Públicas 

 

O profissional de Relações Públicas assume um papel estratégico na assessoria, 

ajudando a organização, empresa ou instituição a interagir com o seu público de 

interesse. Segundo Ferrari (2003), o valor das Relações Públicas, pode ser determinado 

pela medição da qualidade dos relacionamentos que ela estabelece com seus com seus 

estratégicos componentes de seu ambiente institucional. 

Conforme Sousa (2004), citado por Nogueira (2008) as relações pública são uma 

atividade processual de gestão diretiva de comunicação em sociedade, tendo por fins o 

planejamento, criação e gestão de uma imagem positiva de uma determinada entidade 

no meio social e a adaptação dessa entidade ao seu público interno, externo e vice-versa, 

tendo em vista as mudanças que o tempo produz continuamente na instituição, no seu 

entorno e nos seus públicos.  

 

1.2.3 Publicidade e Propaganda 

 

Em conjunto com o jornalismo e relações públicas, a publicidade completa as 

atribuições de uma assessoria de comunicação integrada. À publicidade e propaganda 

cabe o planejamento, criação e veiculação de campanhas e peças que estimulem o 

consumo e venda de determinado produto ou ideia.  

Sousa (2004), citado por Nogueira (2008) classifica a Publicidade e Propaganda 

em privada, coletiva, associativa e comunitária. Dentro deste estudo, o papel da 

publicidade na assessoria de comunicação enquadra-se como privada, onde um 

anunciante publicita algo ou alguma coisa, com objetivo institucional de finalidade 

informativa.  
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1.2.4 Comunicação Integrada 

 

A partir do trabalho conjunto dos profissionais de jornalismo, relações públicas e 

publicidade, podemos considerar uma assessoria de comunicação integrada ou por 

alguns chamada de comunicação empresarial.  Este setor muito mais que funcional para 

lidar com as mídias deve inovar, receber corretamente o inesperado, ter pró-atividade, 

saber como agir para o favorecimento da imagem do assessorado.  A área assume, 

gradativamente, mais funções num processo integrado.  

Para Bueno (1995), a perspectiva adequada seria a de perceber a comunicação 

como fundamental. Ressalta ainda, que a comunicação de uma empresa ou entidade não 

pode ser o resultado de esforços individuais, ainda que bem intencionados, porque a 

imagem da organização deve ser uma, quaisquer que seja o público com que ela se 

relaciona.  

 

 A comunicação integrada consiste no conjunto articulado de esforços, ações, 

estratégias e produtos de comunicação, planejados e desenvolvidos por uma 

empresa ou entidade, com o objetivo de agregar valor à sua marca ou de 

consolidar a sua imagem junto a públicos específicos ou à sociedade como 

um todo (BUENO, 1995, p.137) 

  

Sobre a importância da comunicação, podemos compreender, com base em Cahen 

(1990), que: 

 

Comunicação empresarial é uma atividade sistêmica, de caráter estratégico, 

ligada aos mais altos escalões da empresa que tem por objetivo:  criar (onde 

ainda não existir ou for neutra), manter (onde já existir), ou ainda,  mudar 

para favorável (onde for negativa) a imagem da empresa junto a seus  

públicos prioritários (CAHEN, 1990, p.23) 

 

                           

O gerenciamento de crise, feito via comunicação ainda é uma prática recente, 

adotada por algumas instituições e empresas, porém nem sempre administrada de forma 

correta e eficaz. As falhas nesta comunicação podem ser significativas no surgimento de 

novas crises ou até mesmo prejudiciais para a imagem da instituição.  

Um dos pontos fortes de atuação de uma assessoria de comunicação é o 

gerenciamento de crise. O principal aspecto é o auxílio quanto ao relacionamento com a 

mídia, conduzindo o assessorado a responder aos veículos de comunicação e público 

interno. A velocidade com que as notícias repercutem hoje pode não ser favorável para 

uma instituição em tempo de crise. 
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Agora, o mundo inteiro sabe de um acontecimento logo depois (ou mesmo 

enquanto) ele acontece. E, como as más novas viajam tão depressa quanto as 

boas, as empresas e organizações precisam planejar a maneira de lidar com a 

mídia nas situações difíceis (CASTELANO, 1999, p. 25) .  

 

 

O gerenciamento de crise é uma forma para definir a maneira de preservar e 

recuperar a imagem de uma instituição, empresa ou qualquer tipo de assessorado que 

enfrente dificuldades perante a mídia, público interno e externo.  

 

Relacionadas às crises de imagem e ações a serem realizadas, Forni (2003) diz:  

 

A maioria das crises de imagem se bem administrada, pode ser superada. 

Mesmo a ocorrência ou divulgação de problema grave não caracteriza, 

necessariamente, uma crise. Existem princípios, normas de conduta, ações 

proativas que poderão reverter situações críticas e difíceis em benefício da 

empresa ou instituição. (FORNI, 2003, p. 363). 

 

Nenhuma instituição está imune às crises, porém algumas medidas podem ser 

tomadas via comunicação para fortalecer a imagem. Sobre as ações que podem ser 

realizadas na administração da crise, Mafei (2004) diz:  

 

Devem estar voltadas para fortalecer a credibilidade da empresa, de moda a 

contribuir para que a memória dos dados negativos seja, aos poucos, 

substituída por uma percepção positiva. A essas ações deverão ser acrescidas 

outras que dêem sustentação à imagem e fortaleçam a empresa para enfrentar 

situações adversas, em quaisquer circunstâncias (MAFEI, 2004, p. 121).  

 

 

Um assessor de comunicação deve ser um estrategista e usar a própria crise em 

seu benefício, trazendo as questões para a sensibilização do público interno e externo, 

passar informação correta, conseguir apoio para melhorias, entre outras ações. Para 

conquistar, melhorar ou garantir sua posição, cada instituição ou empresa desenvolve 

uma série de atividades de modo a alcançar os objetivos desejados.  

 

Conforme Vaz (1995): 

 
As ações institucionais, que no início eram aplicadas experimentalmente por 

algumas empresas, revelaram-se eficazes para solucionar problemas de 

imagem e reputação. Com isso, foram gradativamente incorporadas ao 

esforço de marketing (VAZ, 1995, p.75).    
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Com base em Torquato (1984) é preciso ter no comunicador mais do que um 

operador, mas um assessor próximo, que tem contribuição decisiva na articulação de seu 

discurso e na manutenção da coerência da identidade organizacional.  

 

Na visão do autor, a comunicação institucional precisa ser mais entendida e mais 

compreendida pelo próprio corpo da organização. 

 

É preciso melhorar a posição do assessor de comunicação institucional e dar-

lhe a competência estratégica que lhe permita alcançar uma posição 

generalista e uma função mais elevada no organograma da organização Se a 

cultura empresarial não puder dar a devida importância à comunicação, 

haverá sempre um grande vácuo entre o profissional da área e o dirigente da 

empresa. E este pode ser o caminho do desastre (TORQUATO, 1984, p.12) 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1 O Instituto Metodista Centenário 

 

Criado em 27 de março de 1922, o Colégio Metodista Centenário, batizado desta 

forma por ser fundado no ano da independência do Brasil, é fruto do trabalho da Igreja 

Metodista dos Estados Unidos no país e iniciou sob a direção de duas missionárias 

norte-americanas, Miss Eunice Andrew e Miss Louise Best, que deram início à filosofia 

da educação metodista em Santa Maria.  

A escola abriu as portas com a presença de sete alunas. Sua estrutura física era  

um chalé de alvenaria que, por algum tempo, ficou conhecida como Casa Velha, até ser 

desapropriada para dar continuidade ao que hoje é a avenida Fernando Ferrari. Contava 

com dez salas e um grande ambiente onde ficavam as internas. No final do ano de 

inauguração, o Centenário já possuía 50 alunas, sendo 13 de internato e as matrículas 

aumentavam dia após dia. 

As festas do Colégio Centenário eram famosas na cidade, sempre com um 

grande caráter artístico. A instituição valorizava muito as músicas, atrizes e 

compositoras que lá estudavam e recebia muitas pessoas que desejavam assistir os 

espetáculos apresentados. Foi para estas apresentações de arte que o prédio Eunice 

Andrew foi construído ao final do ano de fundação da escola. Mais tarde, com o grande 

crescimento de estudantes, o prédio teve que ser usado para dormitórios e banheiros.  

Quanto ao Ensino, em sua fundação, o colégio oferecia, conforme a 

nomenclatura da época, Jardim de Infância, Curso Primário, Curso Normal e Madureza, 

completando 11 anos de formação.  Como grande diferencial, a instituição, usava livros 

didáticos americanos, o que estimulava o conhecimento do inglês. 

Em 1924, foi fundado o Grêmio Literário Independência, com o objetivo de 

comemorar as datas religiosas e promover trabalhos sociais. Dele participavam os 

alunos dos cursos mais avançados. Com o tempo, mais grêmios foram surgindo, com 

finalidades culturais, cívicas, esportivas, entre outros. Em 1951, mais um prédio foi 

fundado, o Elisabeth Lee que comporta até hoje a antiga sala de projeção, biblioteca e 

diversas salas de aula.  

No aniversário de 30 anos da instituição, o jornal A Razão fez uma grande 

homenagem publicando diversas páginas sobre o histórico do colégio e descrevendo a 

data da seguinte forma: “O trabalho infatigável e bem orientado traduzem uma firmeza 
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de vontade incomparável e a festiva data que a família centenarista hoje comemora não 

é mais que o corolário de uma admirável seqüência de vitórias conquistadas com 

energia, fé e inteligência” (A RAZÃO, 27/03/52). 

O trabalho continuava crescendo e com ele as associações. Em 1960 foi fundada 

a associação de ex-alunos, que tem como objetivo manter o elo entre os que passaram 

pela instituição e auxiliar de forma participativa na vida escolar. No mesmo ano, ainda 

surgiu outra associação, bastante atuante na escola, a de Pais e Professores, com a 

proposta de promover discussões e integração.  

Já a festa dos 50 anos foi marcada por uma grande participação de ex-alunos, 

muitos hospedados no próprio colégio, que na época era dirigido por Herta Puhlmann 

Chagas que, mais tarde, em 1972, deu nome ao prédio que hoje comporta a Educação 

Infantil. 

Com tantos prédios, o espaço para a prática de esporte foi ficando reduzido. Em 

1977 foi construído um espaço reservado para os praticantes, composto por quadras e 

vestiários. Um dos grandes destaques da instituição era justamente a prática esportiva, 

com seus estudantes sempre disputando os campeonatos e olimpíadas, o que criou uma 

tradição nas disputas.  

Em 1981, um documento normativo, enviado pela igreja para as instituições 

metodistas, determinava alguns objetivos, que o Centenário passou a usar no seu lema, 

tais como: a conscientização dos membros da escola para com a educação libertadora, 

manter-se dentro dos princípios cristãos, auxiliar a deficiência dos outros, conhecer as 

realidades populares e praticar a justiça social, entre outros.  

Desde então, a instituição cresceu. Na década de 80 passou a aceitar estudantes 

com dependência, aqueles que não obtinham a nota necessária em alguma matéria 

escolar, podiam passar de ano e cursar apenas o conteúdo reprovado com a série 

correspondente. A escola era a única da cidade a trabalhar com essa prática, o que 

conquistou muitos alunos, assim como a consagração com o esporte e o respeito com a 

individualidade de cada estudante. 

O lema da escola, até hoje, permanece sendo o de educar a mente a pensar, o 

corpo a agir e o coração a sentir, propondo um conhecimento para questionar o mundo. 

Hoje, o Colégio possui Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em 

2006 o colégio contava com 690 alunos, em 2009 este número foi reduzido para 413. 
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2.1.1  O Ensino Superior 

 

Em 25 de abril de 1998, foi inaugurada a Faculdade Metodista de Santa Maria - 

FAMES, formando o atual Instituto Metodista Centenário, no qual fazem parte 

faculdade e colégio, ambos ocupando as mesmas instalações.  A FAMES surgiu com a 

proposta de buscar conjugar valores éticos, inovação e qualidade da sua prática 

pedagógica, tendo como compromissos principais a socialização e humanização do 

conhecimento acompanhado de uma reflexão crítica.  

 

2.2  A Rede Metodista de Educação do Sul 

  

Em 2006, o Instituto Metodista Centenário passou a integrar a Rede Metodista 

de Educação do Sul, em conjunto com o Colégio Metodista Americano, de Porto 

Alegre, Colégio Metodista União, de Uruguaiana, Centro Universitário Metodista - IPA 

e Faculdade de Direito de Porto Alegre.  

 Segundo os princípios da Rede, ela desenvolve uma educação comprometida 

com a formação melhor qualificada nas suas diversas fases, possibilitando às pessoas o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e seu compromisso com a transformação da 

sociedade, através do propósito de que toda prática das instituições se caracterizará por 

um contínuo aperfeiçoamento no sentido de democratizar cada vez mais as decisões.  

A missão da Rede Metodista de Educação do Sul é ser reconhecida como 

referência na Educação Básica e por sua excelência na Educação Superior, através da 

qualidade dos projetos que desenvolve de ensino, pesquisa, extensão e prestação de 

serviços comunitários. A instituição é dirigida por um Conselho Diretor, que representa 

a Igreja Metodista e uma Direção Geral 

 

2.3 O Incêndio no Instituto Metodista Centenário 

 

Na madrugada do dia 16 de maio de 2007, um incêndio atingiu o prédio B do 

Instituto Metodista Centenário. O fogo destruiu grande parte da estrutura física do local, 

restando apenas as paredes do prédio. 

As salas atingidas pelo fogo eram onde tinham aula os 1.300 então acadêmicos da 

faculdade. Os laboratórios de informática, com 120 computadores também fazem parte 
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das perdas, assim como a sala do antigo refeitório, ponto de encontro dos estudantes, 

decorado com quadros de fotos desde 1922.  

O museu, fundado em 1994 em comemoração aos 72 anos da instituição, possuía 

acervo
2
 de grande valor histórico e afetivo e também foi atingido pelo fogo. Com 

objetos de uso pessoal das missionárias que fundaram a instituição, fotografias e 

documentos de ex-alunas, todos guardados cuidadosamente, além de livros, discos de 

vinil, medalhas, troféus, máquinas de escrever, calculadoras, instrumentos musicais, 

alguns móveis, inclusive a cama utilizada pela primeira diretora, Miss Eunice Andrew.  

De todo a estrutura do museu, criado com o objetivo de proporcionar momentos de 

reencontro com o passado, pouco restou após o incêndio. O relógio do Centenário, 

presente desde a fundação do Instituto foi uma das poucas peças resgatadas e virou 

símbolo da campanha lançada por ex-alunas para o resgate histórico da instituição, que 

até hoje, recebem doações de objetos, com o propósito de um dia reinaugurar o museu.  

A arquitetura do prédio B remetia a imagem de instituições americanas, com tijolos 

à vista e diversas janelas que em todo mês de dezembro recebiam luzes, laços e enfeites 

de natal, para a realização da Noite de Luz, tradição desde 1993 que reunia grande 

público em frente ao prédio, para assistir as apresentações artísticas dos alunos nas 

janelas. Atualmente, pela falta de estrutura física, a Noite de Luz passou a ser realizada 

dentro do ginásio da instituição, apenas para público interno. 

 

2.4 A Crise de Identidade 

A identidade anterior à crise e os vínculos construídos até então são outro aspecto 

que devem ser avaliados. O Instituto Metodista Centenário se integrou à Rede Metodista 

do Sul pouco antes do incêndio. Nada teria sido diferente quanto ao sinistro, mas a 

identidade institucional para a recuperação da imagem pode ter sido afetada, a partir da 

integração à Rede. 

Uma instituição com mais de 80 anos, já comportou várias gerações. Muitos, no 

momento de escolherem uma escola para os filhos, optam por aquela que os pais e 

familiares já estudaram, onde já exista uma identificação. A mudança nem sempre é 

administrada de forma positiva, por isso deve ser tratada com cautela. Com a fusão à 

Rede, alguns costumes e tradições da instituição foram abolidos ou modificados.  

                                                 
2
 As informações sobre o acervo foram fornecidas por Maria Alice Figueiredo, funcionária 

responsável pelo museu. 
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A pastoral escolar e universitária metodista tomou um espaço dominante, ditando 

regras como o fim de imagens de Papai Noel na Noite de Luz e o fim dos coelhinhos na 

Páscoa. Também se tornou responsabilidade dos pastores autorizar o que pode ou não 

ser divulgado, assim como as festas e eventos que podem ou não ser realizados nas 

dependências institucionais. A presença dos reverendos e um espaço para oração em 

toda e qualquer atividade também é uma regra atualmente. 

No que diz respeito ao setor financeiro também já não é atribuído à direção do 

Instituto Metodista Centenário, qualquer negociação de mensalidades, por exemplo. É 

trabalho da diretoria da Rede. Materiais gráficos também são realizados através da 

agência de publicidade do Centro Universitário Metodista – IPA, em Porto Alegre.  

As verbas de incentivo ao esporte e aos projetos institucionais já não são mais 

aprovadas pela direção de unidade, mas também pela Rede, o que as reduziu muito. 

Mudanças como estas prejudicam a proximidade do público interno com a sua própria 

instituição.   

 

Sobre imagem institucional, Vaz (1995) diz que: 

No caso de mudanças há um consenso entre os especialistas que tais decisões 

não devem restringir-se apenas à imagem da marca. Para serem efetivas, é 

preciso desenvolver projetos amplos que envolvam a identidade institucional 

como um todo.  (VAZ, 1995, p. 150).  

 

Os que buscam pela tradição do Instituto Metodista Centenário, já o encontram 

bastante modificado, o que piora a situação na crise, pois colabora para a perda de 

vínculo das pessoas que a integram.   

Outra mudança, no que diz respeito à FAMES foi o início dos vestibulares 

complementares. Com queda no número de inscrições e posteriormente matriculados 

nos cursos superiores, a Rede implementou os vestibulares complementares para 

preencher as vagas restantes. E mesmo com a prova extra nem todas as vagas são 

preenchidas. Neste caso, mesmo depois do vestibulando pagar a inscrição e fazer a 

prova, se o curso não receber o número mínimo de 15 matriculados ele é cancelado. 

Esta prática aconteceu em 2008 e 2009 com os cursos de Letras e Sistemas de 

Informação, o que também acreditamos ser prejudicial para a imagem da instituição. 
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2.5  A Comunicação na Rede Metodista e no Instituto Metodista Centenário 

 

O Instituto Metodista Centenário possui uma Assessoria de Comunicação 

responsável pelo colégio e pela FAMES, porém todas as ações devem passar pela 

aprovação da Coordenadoria de Comunicação e Marketing com sede em Porto Alegre, 

assim como todas as propostas vindas da coordenadoria devem ser aplicadas em Santa 

Maria.  

A Coordenadoria de Comunicação e Marketing da Rede Metodista de Educação 

do Sul atua tendo como referenciais o conjunto de diretrizes e de ações estratégicas 

estabelecido na Política de Comunicação e Marketing do Conselho Geral das 

Instituições Metodistas de Educação - COGEIME e da Rede Metodista de Educação.  

A Coordenadoria de Comunicação e Marketing é composta por: assessoria de 

imprensa, comunicação interna, setor de eventos, marketing, publicidade, vestibular, 

audiovisual e call center. No setor atuam jornalistas, publicitários, relações públicas, 

além de profissionais com graduação em administração e turismo, assim como 

auxiliares sem formação específica, num total de 29 funcionários e três estagiários.  

No Instituto Metodista Centenário o quadro de funcionários da comunicação é 

uma jornalista, que atua como coordenadora do setor, uma estagiária de jornalismo, um 

profissional da administração, responsável pelo vestibular e marketing e ainda uma 

relações públicas responsável pelos eventos. 

As ações de comunicação e marketing devem destacar, em suas práticas 

cotidianas, segundo o documento referido, os valores da ética cristã, da transparência, 

da agilidade nos processos, da pró-atividade, da qualidade e da inovação. A 

Coordenadoria é responsável por planejar e executar as ações de comunicação e 

marketing da Rede Metodista de Educação do Sul, bem como por gerenciar a marca 

institucional em todos os âmbitos de sua competência. 

Acreditamos que caberia também à assessoria de comunicação perceber e avaliar 

as mudanças e de que forma elas estão atingindo a instituição. Mais do que possuir uma 

estrutura apenas operacional, a comunicação precisa ser vista como setor estratégico, 

atuando sempre em conjunto com a administração, para manter-se envolvida na 

discussão dos processos decisórios. A assessoria de comunicação em Santa Maria 

deveria ter papel fundamental nesse sentido.  
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2.5.1  Site Institucional e Publicações Internas  

 

 

 É de responsabilidade do setor de comunicação da Rede Metodista de Educação 

do Sul a atualização do site institucional e as publicações da revista TRIO e Jornal 

Metodista do Sul. A assessoria de imprensa do Instituto Metodista Centenário trabalha 

em conjunto, produzindo conteúdo para os meios referidos.  

 

2.5.1.1  Portal On-line 

 

  

O site da Rede Metodista do Sul (www.metodistadosul.edu.br) possui serviços 

como biblioteca virtual, contatos e informações sobre eventos e editais. Também 

contém descrições da sobre a Igreja Metodista e a Rede Metodista de Educação do Sul e 

um espaço para contatos com a pastoral e o setor de comunicação de Porto Alegre.  

No portal estão os links para os sites dos colégios Americano, Centenário e 

União e para o Centro Universitário Metodista – IPA e Faculdade Metodista de Santa 

Maria.  

A assessoria de comunicação de Santa Maria produz as matérias e posta o 

conteúdo nos sites da FAMES e do Colégio Centenário. As notícias também são 

encaminhadas para a assessoria de imprensa em Porto Alegre, onde avaliam o que deve 

entrar ou não no site da Rede.  

As matérias produzidas em Santa Maria para os sites abrangem: atividades 

desenvolvidas pelos estudantes e professores, seminários, congressos, eventos 

realizados na instituição, reuniões de pais, campanhas de matrículas e vestibular, ações 

sociais desenvolvidas pela Igreja Metodista e demais assuntos de interesse acadêmico e 

escolar.  

 

2.5.1.2  A Revista TRIO 

 

 

A revista TRIO é direcionada aos familiares e alunos dos três colégios da Rede, 

Americano, em Porto Alegre, Centenário, em Santa Maria e União, em Uruguaiana. 

Impressa em papel reciclado, a revista possui 24 páginas com capa e contra-capa. Tem 

publicação semestral com uma tiragem de cinco mil exemplares. Segundo a assessoria 

de imprensa da Rede, a linha editorial da revista deve agradar crianças, adolescentes e 

familiares.  

http://www.metodistadosul.edu.br/
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Os temas abordados nas matérias são relacionados à educação, inclusão, meio 

ambiente, comportamento, esporte, cotidiano, atualidades e história das instituições 

metodistas. A revista ainda possui três seções fixas: Click Mural, com fotos das 

atividades realizadas nas escolas; Kids, com matérias relacionadas à Educação Infantil e 

ainda a Agenda, que mostra a programação semestral de atividades de cada colégio. 

As matérias, com exceção de pautas relacionadas à história de instituições 

metodistas, possuem a participação dos três colégios. Não existem matérias exclusivas 

de atividades de uma escola apenas, todas estão interligadas. Uma forma de 

fortalecimento da Rede, mas também de quebra de identidade dos colégios.  

A revista tem uma linguagem jovem e diagramação bastante colorida. Ainda 

possui um resumo em inglês de cada matéria, visto que o Colégio Americano, de Porto 

Alegre, possui educação bilíngüe, uma proposta que deveria ser implementada nos 

Colégios Centenário e União.  

 

2.5.1.3  O Jornal Metodista do Sul 

 

 O Jornal Metodista do Sul é destinado ao público do Centro Universitário 

Metodista – IPA, em Porto Alegre, e da Faculdade Metodista de Santa Maria. É 

publicado semestralmente, com uma tiragem de 15 mil exemplares. O jornal possui 12 

páginas, com capa e contra-capa, em formato tablóide.  

 A proposta do jornal é apresentar o que acontece nas instituições de Ensino 

Superior, como congressos, eventos, mudanças nas estruturas, ou ainda matérias 

relacionadas a projetos e conquistas dos acadêmicos e professores. Cada publicação 

ainda traz duas matérias de assuntos gerais, como moda, comportamento e atualidade. 

Das seções fixas o jornal é composto por: Curtas, que traz notas sobre atividades 

e orientações aos acadêmico, Palavra da Direção, Da Redação e Palavra da Pastoral. 

Diferente da revista TRIO, a maioria das pautas do jornal são exclusivas da FAMES ou 

do IPA.  

 

2.6 Mídia em Santa Maria 

 

Para abordarmos um panorama midiático em Santa Maria, tratamos dos veículos 

já usados pela assessoria de imprensa do Instituto Metodista Centenário para divulgação 
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de campanhas de matrículas do Colégio Metodista Centenário e campanhas de 

vestibular da Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES.  

 

2.6.1 Os Jornais 

  

Em Santa Maria desde 1934, o jornal A Razão possui tradição e vínculo com a 

cidade. É um jornal conservador em sua diagramação, possui uma grande proximidade 

com o leitor em suas publicações. Seu formato é tablóide e tem tiragem de 17 mil 

jornais diários e 20 mil aos finais de semana. 

 No que diz respeito a releases enviados por instituições privadas, o periódico 

habitualmente faz as publicações na íntegra conforme a assessoria ou organização 

responsável encaminha, estabelecendo um vínculo.  

 Badke (2007) destaca que o Diário de Santa Maria surge em 19 de junho de 

2002 com uma diagramação colorida e grande destaque para as fotos. O jornal vem com 

uma proposta bem diferente e acaba com a exclusividade do jornal A Razão, 

estabelecida desde o final dos anos 80, época de extinção do jornal O Expresso.  

 Mesmo com a chegada da concorrência, o jornal A Razão não perdeu seus fieis 

leitores. De qualquer forma, o Diário de Santa Maria, que hoje possui tiragem de 16 mil 

jornais diários e 20 mil aos finais de semana, também conquistou grande espaço na 

cidade, sobretudo com o público mais jovem.  

Por tratarem, em grande parte, de públicos diferentes, com frequência podemos 

ver anúncios publicitários iguais nos dois periódicos da cidade, assim como as 

campanhas do Colégio Centenário e FAMES. 

 

2.6.2 Rádio e Televisão 

 

A cidade possui diversas emissoras de rádio, entre elas estão: Medianeira AM e 

FM, pertencentes à diocese de Santa Maria, Itapema FM e Atlântida FM, do Grupo 

RBS
3
, Santamariense AM, empresa familiar de grupo religioso e Guarathan AM, 

empresa familiar.  

                                                 
3
 Mesmo grupo que o jornal Diário de Santa Maria integra. 
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Todas as emissoras referidas já foram utilizadas, na mesma época, para 

divulgação de campanhas publicitárias do Instituto Metodista Centenário, com o 

propósito de atingir o maior número de ouvintes e públicos distintos. 

No que diz respeito às emissoras de televisão, a proposta é diferente. Mesmo 

com a TV aberta TV Pampa
4
, pertencente a Rede Record e os canais de TV fechada, a 

assessoria de comunicação institucional só faz uso da TV aberta RBS TV Santa Maria, 

pertencente ao Grupo RBS, para divulgação de suas campanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 A TV Pampa possui parceria com o jornal A Razão e rádio Santamariense 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 Apresentação dos Métodos  

 

No intuito de apresentar como foi tratada a crise no Instituto Metodista 

Centenário via setor de comunicação, este trabalho propõe-se a avaliar as estratégias 

usadas pela instituição e traçar um plano de assessoria que possibilite a reconstrução da 

imagem. 

A crise é avaliada através de um estudo de caso no período de 16 de maio de 

2007, quando o incêndio atingiu o prédio até 16 maio de 2009, completados dois anos 

desde o sinistro. No setor de comunicação, composto por publicidade e marketing, 

assessoria de imprensa, comunicação interna e eventos, foram analisadas as estratégias, 

informações enviadas e campanhas de matrículas e vestibular realizadas neste período.  

No que diz respeito ao material que foi publicado na mídia, utilizamos os jornais 

A Razão e Diário de Santa Maria do período de análise, assim como o Jornal Metodista 

e revista TRIO, publicações da instituição.  

Na proposta de avaliar que fatores que influenciaram para a deflagração da crise, 

ainda foi realizada uma pesquisa sobre a identidade do Instituto e a forma com que ela 

foi afetada pela fusão com a Rede Metodista de Educação do Sul. Para isso, fez uso de 

relatos de alunos(as) e ex-alunos(as), assim como um estudo histórico.  

A partir da definição deste conteúdo a ser avaliado, o trabalho passa a tratar de 

uma proposta de plano de assessoria para reverter o momento conturbado vivido pela 

instituição. A proposta tem como objetivo manter os alunos e acadêmicos, evitando 

desta forma que a crise tome dimensões ainda maiores.   

 

3.2  Estudo de Caso 

 

Para apontar um plano de assessoria que poderia ser ideal, é necessário antes 

mostrar como o desenvolvimento do plano atual apresentou algumas falhas. Para tal, foi 

realizado um estudo de caso do trabalho realizado via comunicação, assim como seus 

procedimentos e estratégias.  

A escolha desta temática se deu no período no qual o Instituto Metodista 

Centenário vivia internamente. A partir disso, o objeto de estudo merece atenção pela 

sua representatividade em Santa Maria, visto que atende a um público desde a Educação 
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Infantil ao Ensino Fundamental, passando ainda pelo Ensino Médio e o Ensino 

Superior.  

Para analisar os trabalhos desenvolvidos, optamos pela avaliação do 

posicionamento da instituição perante a imprensa; o que foi dito pelos responsáveis e o 

que foi realizado da instituição e de que forma isso pode ter influenciado para a perda de 

credibilidade. Para tal, fez-se uso dos jornais internos, além dos veículos A Razão e 

Diário de Santa Maria, já mencionados anteriormente. Os materiais para divulgação de 

campanha de matrículas e vestibulares do ano de 2008 e 2009, também foram objetos de 

avaliação para se estudar este caso.  

Uma das conseqüências imediatas dos prejuízos causados pela crise foi o 

números de alunos que deixaram a instituição neste período e a queda no número de 

matrículas e vestibulandos 
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ver subitem 4.3 no capítulo 4 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  O Incêndio na Mídia 

 

De acordo com notícias publicadas na imprensa de Santa Maria
6
, em maio de 

2007, quando ocorreu o incêndio no Instituto Metodista Centenário pode-se avaliar que 

a credibilidade da instituição estava começando a ser colocada em questão.  

No Diário de Santa Maria de 18 de maio de 2007, em matéria intitulada Qual o 

futuro do Centenário? , a direção geral da Rede afirmou que não era possível dizer se o 

prédio que sofreu o incêndio seria demolido ou passaria por uma reconstrução. Dois 

dias depois, os jornais da cidade noticiavam que o prédio seria reconstruído. A diretora 

geral da Rede Metodista de Educação do Sul, na época, Adriana Menelli afirmava que 

estavam aguardando os laudos técnicos dos bombeiros e da seguradora do prédio para 

dar início a reconstrução (disponíveis no prazo de três meses).  

Uma campanha, proposta pela Associação de Ex-Alunos e Associação de Pais 

foi de que a comunidade desse as mãos em torno do prédio. Cerca de 2,5 mil pessoas 

estiveram presentes marcando o reinício das aulas após o sinistro, no dia 25 de maio de 

2007. O momento ficou conhecido como o abraço ao Centenário.  

Em 16 de maio de 2008, já com um ano completado desde o incêndio, mais uma 

campanha foi lançada. Desta vez intitulada como Abraço da Reconstrução. As 

comunidades interna e externa foram avisadas que as obras de reconstrução finalmente 

teriam início, com o adicional de mais dois pavimentos.  

Em nota no Diário de Santa Maria do dia 15 de maio de 2008 estava anunciado o 

início da limpeza do prédio, com previsão de dois meses, para depois começar a 

reconstrução. 

Já no dia seguinte, 16 de maio, há uma matéria: O início das mudanças. Relatava 

que o patrimônio estava começando a ser resgatado, desde a semana anterior. Os 

entulhos que ainda tomavam conta do local atingido estavam sendo retirados para dar 

lugar ao novo prédio. Na matéria, ainda constava que a previsão para início das obras 

era para o final daquele ano, conforme a direção da Rede. 

Ainda no mesmo dia, o jornal A Razão publicou uma matéria intitulada como 

Prédio a caminho da reconstrução. Na capa do jornal, a seguinte frase: Uma lenta 

                                                 
6
 Ver publicações nos anexos 
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reconstrução da história. A informação era de que a Rede tinha apresentado o projeto 

arquitetônico de recuperação do prédio, com o adicional de mais dois andares. A foto de 

uma maquete computadorizada que mostrava o projeto foi fornecida pelas arquitetas 

responsáveis à direção de unidade, que repassou à imprensa.   

Nos dias 17 e 18 de maio de 2008, o jornal A Razão e o Diário de Santa Maria 

publicaram a notícia sobre o Abraço da Reconstrução e inicio das obras para o fim do 

ano. O abraço, mais uma vez aconteceu, assim como o projeto do novo prédio foi 

apresentado, porém nada foi feito.  

Percebemos com isto que a credibilidade pode ter sido colocada em jogo de 

novo. Uma das principais causas, registradas nas desistências dos alunos é a não 

construção do novo prédio e a insegurança dos pais em relação à instituição devido a 

informações incorretas anunciadas pela direção de unidade. 

Um mês depois do anúncio do início da limpeza do prédio, já não era possível 

identificar mais ninguém trabalhando para a retirada de escombros. O prédio se manteve 

da mesma forma. No final do ano de 2008, não havia sinal de que as construções teriam 

início, conforme havia sido anunciado pela direção.  

Em maio de 2009, com dois anos completados desde o incêndio, nada tinha sido 

feito, e a instituição foi cobrada mais uma vez pela imprensa. Dessa vez houve o reforço 

da Associação de Pais de Alunos, em uma carta enviada para a direção de unidade, em 

que ações eram cobradas com ameaça de tirarem os filhos da instituição.  

Em nossa opinião, a falta de informação para o público externo e interno pode 

aumentar ou até gerar o que ainda não é uma crise. No caso de um incêndio e da demora 

para encontrar solução e reconstruir o que foi destruído, a ausência de transparecia no 

tratamento da informação para os afetados acaba por gerar versões diversas, piorando a 

situação institucional.  

 

4.2  A Ausência de um Plano de Assessoria de Comunicação 

  

Quando o objetivo é a busca correta por soluções de um problema via 

comunicação, inicialmente é necessário entender os vínculos da assessoria com a 

organização.  

 Para responder ao questionamento do presente estudo, sobre de que forma a crise 

pode ser gerenciada via comunicação, toma-se como base a definição de Kopplin 
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(2001), que percebe a assessoria de imprensa como uma forma de manutenção da 

imagem.  

 
Em uma empresa, seja ela pública ou privada, a área responsável pelo 

relacionamento com a imprensa tem como principal atribuição desenvolver 

estratégias que resultem numa rede eficaz de comunicação (KOPPLIN, 2001, 

p. 192). 

  

 

Uma rede eficaz de comunicação é a base para não tornar a crise prejudicial à 

imagem da instituição, mas saber aproveitá-la da forma mais positiva possível. No caso 

de incêndio, pode-se fazer uso ainda do apelo emocional junto ao público de interesse, 

usando a reconstrução como um fator que atingiria a coletividade de pais, alunos e 

professores.  

Avaliar o que será divulgado, evitar informações incertas e falsas, não esconder 

do público interno e externo o momento em que a instituição se encontra, responder 

questionamentos, mesmo que não positivamente, mas sim, com a verdade são fatos que 

podem evitar especulações. É papel da assessoria de imprensa apontar e orientar a 

organização sobre a importância destes posicionamentos na hora de gerenciar a crise. 

O que existe de concreto é um prédio em ruínas, promessas com prazos de uma 

reconstrução que nunca acontece, com justificativas de que as verbas não são liberadas. 

Neste cenário, grandes campanhas de matrículas se tornam contraditórias. Quem não 

integra a rede da administração não possui conhecimento de como as verbas são 

divididas. Anúncios em jornais, ônibus, televisão, shoppings, entre outros, são gastos 

que, para o público externo, poderiam ser investidos em infra-estrutura.  

De qualquer forma, as campanhas deveriam ser realizadas, mas uma estratégia, 

no caso específico, seria inicialmente trabalhar os alunos da instituição.  Não se pode 

mascarar o acontecimento como foi feito, mas sim trabalhar a reconstrução através de 

campanhas internas, a importância da união dos que pertencem à instituição, mostrando 

que pode ser uma luta de todos para recuperar a estrutura. 
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4.3  Declínio no número de alunos  

 

Muitos pais nem chegaram a participar da cobrança pela reconstrução do prédio, 

apenas tiraram seus filhos da instituição logo após o encerramento do ano letivo. Nas 

justificativas recebidas pela instituição, estavam: diminuição das bolsas de estudo, 

queda na qualidade do estudo com a mudança da direção, falta de negociação financeira 

e principalmente a insegurança em relação à construção do prédio e falta de estrutura 

física. Quanto às observações dos formulários de desistência preenchidos pelos pais, 

questionamentos como o gasto com propaganda eram questionados por aqueles que 

aguardavam a reforma do prédio.  

O gráfico abaixo representa a queda no número de alunos matrículados no 

Colégio Centenário. Em 2006, o número de matrículas foi de 690 alunos, em 2007 o 

número caiu para 506, chegando a 452 em 2008 e por fim, 413 em 2009. Percebe-se 

uma queda total em números absolutos de 277 estudantes neste período.  
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No que diz respeito à FAMES a queda no número de inscrições do vestibular 

também foi significativa. A faculdade teve o seu menor número de inscritos de todos os 

realizados, no vestibular de verão 2009, tendo que cancelar os cursos de Letras e 

Sistemas de Informação por não atingirem o número necessário de estudantes.  
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O gráfico a seguir representa a queda no número de inscritos no vestibular de 

verão dos anos de 2007, 2008 e 2009.  
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No total foram 132 inscritos a menos no período de dois anos. Entendemos que, 

a queda no número de alunos e vestibulandos aponta falhas institucionais e prejudica 

não apenas a imagem, mas causa grande dado financeiro, confirmando a situação de 

crise em que se encontra.  

 

4.4  Campanhas 

  

Durante o período de dois anos, desde que o prédio da instituição foi tomado 

pelo fogo, as ações de marketing para campanha de matrículas do colégio e do 

vestibular da faculdade nunca pararam.  

Nos períodos de inscrições, foi possível observar anúncios semanais nos jornais 

Diário de Santa Maria e a A Razão, busdoor, VTs diários de 30 segundos na televisão, 

rádio, ações promocionais em eventos como a Multifeira de Santa Maria – FEISMA. 

Todas as propostas com o objetivo de atrair novos alunos.  

Em alguns casos, como no do Instituto Metodista Centenário, as campanhas e 

demais investimentos publicitários, não trouxeram, em nossa avaliação, muitos 

benefícios para a imagem da instituição. Ao contrário, o público externo não tem o 
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conhecimento de divisão de verbas e como são feitas as solicitações. Desta forma, 

percebe um prédio em ruínas, o tempo passando e nada sendo feito, além de gastos 

diversos com a mídia, o que torna contraditória a imagem institucional. 

Assim, acreditamos que a administração da crise via assessoria de comunicação 

não produz benefícios. Deve-se notar a visão dos diversos públicos que serão atingidos 

antes de dar início a campanhas que exaltem a imagem da instituição.   

É necessário ter atenção para as falhas humanas e não apenas creditar toda a 

crise ao incêndio. Ter cuidado com as informações incorretas e atenção na imagem que 

está sendo transmitida através das campanhas, são exemplos de falhas que podem 

contribuir para a construção de uma imagem negativa. 

 

Rosa (2000) acrescenta o peso da falha humana em uma crise: 

 

Em contraste com os desastres naturais, sobre os quais freqüentemente temos 

pouco controle, falhas humanas provocam crises em função de ações ou de 

inações impróprias. Em princípio, falhas humanas podem ser previstas e, 

exatamente por esse motivo, o público se sente escandalizado quando 

ocorrem (ROSA, 2000, p.21) 

 

 

No Instituto Metodista Centenário, a estrutura do setor de comunicação é 

composta por jornalista, um responsável pelo setor de eventos, um profissional para o 

marketing e vestibular e ainda estagiário para a assessoria de imprensa. Mesmo com a 

união destes profissionais, diversas vezes não existe a possibilidade de trabalhar 

segundo os moldes que Santa Maria e o público-alvo exigem.  

Segundo as normas da Rede Metodista - que no setor de comunicação possuem 

quatro jornalistas, duas relações públicas e três publicitários - é necessário sempre se 

adequar as estratégias lançadas pela equipe de assessoria. Além da falta de autonomia 

que o Instituto Metodista Centenário sofre, outra falha na comunicação, é o 

desconhecimento de parte deles quanto ao público interno e à importância do setor. Os 

funcionários da instituição também desconhecem as atribuições destinadas à assessoria, 

o que pode gerar uma desvalorização do trabalho realizado, assim como o impedimento 

de novas ações.  

Percebe-se que, mesmo com uma assessoria de comunicação integrada, as 

estratégias tomadas conforme as normas da Rede não contribuíram de forma positiva 

para manter a imagem da instituição, não obtendo bons resultado desde o incêndio. A 
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comunicação ideal é aquela que atinge seus objetivos e alcança o público desejado de 

forma positiva, o que não foi observado neste período.  

As estratégias de comunicação devem ser avaliadas pela forma como vão atingir 

seu público de interesse, deve-se pensar como o receptor irá perceber determinada ação. 

A imagem da instituição é reflexo direto das ações que ela desempenha.  

A queda no número de alunos, apresentada anteriormente nas páginas 29 e 30, 

confirma que mesmo com a proposta e execução de grande investimento em campanhas 

de matrículas e vestibular para atrair mais estudantes, o sucesso esperado não foi 

atingido. Se a instituição está sempre com investimentos midiáticos, transmite a imagem 

de boas condições financeiras, o que é contraditório.  

Propostas apresentadas para a mídia e não cumpridas posteriormente, como a 

reconstrução do prédio atingido pelo incêndio e o adicional de mais pavilhões, também 

são uma grande influência para prejudicar a imagem, que é única, e resultam a 

percepção de todos os públicos de interesse. 
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4.4.1  Algumas peças das campanhas publicitárias: 

 

 A campanha de matrículas 2008 trouxe imagens dos alunos e professores da 

instituição, lançada em setembro de 2007, quatro meses após o incêndio. Sua 

proposta apresentava a tradição, a qualidade do ensino a ainda a estrutura física 

adequada. Abaixo, o anúncio de rodapé veiculado semanalmente aos jornais da 

cidade. 

 

Anúncio campanha de matrículas 2008, veiculado no jornal A Razão: 

 

Tamanho original: 26cmx6cm 

 

 

Anúncio campanha de matrículas 2008, veiculado no jornal Diário de Santa Maria: 

 

Tamanho original: 26cmx6cm 

 

A campanha de vestibular 2008 não possuía muito texto, nem ao menos 

autonomia. Era uma campanha conjunta com o Centro Universitário – IPA. As 

peças foram criadas para a campanha das duas instituições de ensino, porém as 

imagens eram de alunos, laboratórios e estrutura física apenas do IPA, em Porto 

Alegre, sem nenhuma referência à instituição sediada em Santa Maria. 
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Banner campanha de vestibular de verão 2008, veiculado na instituição, shopping e 

eventos 

 

Tamanho original: 2,0mx1,5m  

 

Na campanha de matrículas
7
 para o ano letivo de 2009 do colégio, as peças 

também foram criadas com imagens de alunos da instituição. Os textos ressaltavam 

as atividades da escola e até a estrutura física da instituição, mesmo que esta 

                                                 
7
 As campanhas de matrículas possuem textos em inglês para remeter ao ensino bilíngue, já existente 

no Colégio Americano, em Porto Alegre.    
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estivesse prejudicada, sem referência à reconstrução. Abaixo segue uma das peças 

publicitárias; um cartão postal. 

 

Frente e verso do cartão postal (tamanho original 15cmx10cm): 

 

O vestibular de verão 2009 da FAMES também teve suas peças criadas com 

fotos de acadêmicos da instituição, assim como uma grande divulgação em eventos 

tais como a FEISMA, busdoor, rádio, televisão, internet. Uma tiragem de cinco mil 

folders foi distribuída na cidade. Sem atingir o número necessário de alunos, mais 

três mil flyers foram feitos para o vestibular complementar de verão.  
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Flyer, frente e verso, vestibular de verão 2009: 

 

Tamanho original: 25cmx15cm 

 

Com base na pouca procura que outros cursos tiveram no verão, o vestibular 

de inverno 2009 abriu vagas apenas para o curso de Administração, utilizando-se 

das mesmas formas de divulgação e tiragem de cinco mil foders. As vagas não 

foram completadas. Iniciou-se assim, a campanha para o vestibular complementar, 

onde mais três mil folders foram distribuídos. Na página seguinte, alguns exemplos 

dos materiais de campanha do vestibular e vestibular complementar de inverno 

2009. 

 

Busdoor vestibular de inverno 2009: 
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Tamanho original: 2,30mx1,10m 

 

 

Flyer vestibular complementar de inverno 2009: 

   

Tamanho original: 16cmx12cm 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou identificar de que forma o setor de comunicação pode 

colaborar para a melhoria da imagem institucional apontando as falhas no 

gerenciamento de crise do Instituto Metodista Centenário.  

Como já destacado, foi necessário analisar as ações realizadas pela assessoria de 

comunicação da instituição e da Rede Metodista de Educação do Sul. Também 

analisamos as publicações internas, além de edições selecionadas dos jornais Diário de 

Santa Maria e A Razão, no período de 16 de maio de 2007, quando um incêndio atingiu 

a instituição até 16 de maio de 2009, completados dois anos do sinistro. 

Constatamos que, o papel das assessorias de comunicação é essencial na 

administração das crises. Este setor deve atuar em conjunto com a direção, observando 

o público interno e externo para atuar de forma correta e não prejudicial à imagem. 

Deve orientar quanto às mudanças na organização, agindo de forma estratégica.  

 Partindo desta idéia descobriu-se que, a assessoria de comunicação não deve 

assumir o papel exclusivo de divulgar uma organização. Ao contrário, as campanhas de 

divulgação podem ser prejudiciais para a imagem da instituição se não estiverem de 

acordo com a situação pela qual ela passa.  

 No presente estudo, apresentamos as campanhas de matrículas e vestibular 

realizadas via assessoria de comunicação. Estas campanhas tiveram material veinculado 

em diversos meios como televisão, rádio, shoppings e eventos como a FEISMA, porém 

o número de matriculados diminuiu no Colégio Centenário, assim como o índice de 

inscritos no vestibular da FAMES no período de 2007 a 2009 também foi reduzido. 

 Dados como este mostram que as propostas realizadas não obtiveram sucesso, 

mesmo com uma estrutura de profissionais qualificados, a falta de autonomia do setor 

de comunicação em Santa Maria também foi prejudicial para a instituição, visto que as 

ações de marketing são idealizadas pela Rede, em Porto Alegre, e não têm o resultado 

esperado. 

 É possível conviver com a crise, mas para tal é necessário que a empresa ou 

instituição tenha um histórico de ética e responsabilidade com o público, para então 

superá-la. Uma das maiores deficiências observadas a partir desta pesquisa foi a 

quantidade de informações incorretas e promessas não cumpridas transmitidas pela 

direção do Instituto Metodista Centenário à imprensa, como a reconstrução do prédio. 
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Anunciada durante dois anos, nada foi feito até novembro de 2009, data de fechamento 

deste trabalho. 

 Diante do que foi estudado, podemos apontar que a assessoria de comunicação 

não desempenhou um papel estratégico. A falta de autonomia do setor contribuiu para 

que a instituição não tivesse uma resposta positiva nas suas campanhas de matrículas e 

vestibular. A mesma idéia usada pela Rede já não funciona na realidade atual do 

Instituto Metodista Centenário. 

 A crise da instituição não é apenas derivada do incêndio e das informações 

incorretas transmitidas que, apesar de prejudicarem muito a imagem institucional, 

também são acompanhadas de uma série de mudanças e adequações à normas da Rede 

que a instituição teve que se sujeitar. 

 Concluímos que, a mudança em hábitos tradicionais da instituição, os gastos 

diversos com campanhas publicitárias que exaltam a imagem em um período que o 

Instituto Metodista Centenário passa por uma dificuldade causada por incêndio e a falta 

de respostas para o público interno, são alguns fatores que poderiam ter sido 

administrados via assessoria de comunicação para gerenciar o momento de crise e não 

prejudicar a imagem institucional. 

 Manter um relacionamento de confiança com a imprensa; agir como porta-voz 

da instituição; avaliar o retorno das campanhas publicitárias; avaliar a receptividade dos 

estudantes com as mudanças pela fusão com a Rede Metodista de Educação do Sul; usar 

o incêndio em campanhas para unir a comunidade interna mostrando que a reconstrução 

pode ser uma luta de todos. Estes são alguns exemplos de ações que poderiam ser 

realizadas pelo Instituto Metodista Centenário via assessoria de comunicação.  

 Acreditamos que este trabalho possa ter utilidade em um futuro próximo, 

auxiliando a instituição a recuperar seu prestígio.  
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ANEXOS 

 

Clipagem Jornal A Razão e Jornal Diário de Santa Maria  
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