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CONTEXTO E OBJETIVO

Segundo Eduardo Ribeiro, o mundo corporativo vem sendo acometido, nos últimos dois 

anos, por um movimento caracterizado por alguns jornalistas da área como um 

verdadeiro tsunami reputacional consequência do recente envolvimento de diversas 

empresas brasileiras em investigações ou mesmo episódios policiais, como Petrolão, 

rompimento da barragem em Mariana, escândalos da CBF, entre outros.

A direção da Mega Brasil considera a ocasião oportuna para que sejam explicitadas a 

visão dos empresários e das agências de comunicação sobre o tema Prevenção e Gestão 

de Crises e, para tanto, em associação com Cristina Panella Planejamento e Pesquisa, 

solicitou a realização desta pesquisa.

Os resultados aqui apresentados são matéria prima para o Anuário da Comunicação 

Corporativa e contribuirão para as discussões que ocorrerão no 

19º Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa, realizado em maio de 2016.
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○ Abordagem: Pesquisa realizada por meio de um formulário web, entre os dias 23 de 

março e 11 de abril de 2016  (15 dias úteis);

○ Universo selecionado: 684 nomes, sendo 208 agências e 476 executivos. Destes, 25% 

iniciaram a resposta ao formulário, tendo sido descartados todos aqueles que não 

completaram pelo menos 2/3 das questões. Ao final, 99 agências ou executivos 

contribuíram com suas visões sobre a crise reputacional do mundo corporativo e 

institucional brasileiro.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

99 respostas 
válidas

Agências = 40

40%

Executivos = 59

60%
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PERFIL DOS 
RESPONDENTES
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REGIÃO

P11)Quais regiões está situada sua empresa? (RM)
P11.1) (Se ‘Outra’ em P11) Quais regiões? (RM)

86%

14% 11% 9%
6%

Sudeste Centro Oeste Nordeste Sul Norte

90%

17%

7%

7%

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Agências

Base: 30

Base: 35

Alta concentração em São Paulo, 

seguido do Rio de Janeiro e 

Brasília (Centro-Oeste)

Respostas múltiplas

Respostas agrupadas por Região
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REGIÃO

82%

10% 8%
6% 4%

Sudeste Centro Oeste Nordeste Sul Norte

79%

12%

7%

2%

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Executivos

P11)Quais regiões está situada sua empresa?  (RM)
P11.1) (Se ‘Outra’ em P11) Quais regiões? (RM)

Base: 42

Base: 51

Respostas múltiplas

Respostas agrupadas por Região
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SEXO E FAIXA ETÁRIA

P12) Anote seu sexo:

3%

18%

18%

43%

18%

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 59 anos

60 e mais

48%52%
Masculino Feminino

P13) Anote sua idade: 

Agências

Base: 33

Base: 33

Respostas dada pelos 

proprietários ou executivos 

sêniores
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SEXO E FAIXA ETÁRIA

P12) Anote seu sexo:

2%

16%

8%

14%

19%

35%

6%

Menos de 30 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 59 anos

60 e mais

49%51%
Masculino Feminino

P13) Anote sua idade: 

Executivos

Base: 51

Base: 51

Respostas dada por executivos 

sêniores
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57%

43%

ORIGEM DA EMPRESA

P14) Atualmente, você trabalha: 

82%

18%
Multinacional

Nacional

ExecutivosAgências

Multinacional

Nacional

Base: 33 Base: 51
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PRINCIPAIS FINDINGS
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FINDINGS

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Essa pesquisa teve por característica a senioridade de seus respondentes (61% das agências e 54% dos executivos das 

empresas têm idade na faixa entre 45 e 59 anos). São nacionais 72% das agências, e 57% das empresas onde trabalham os 

executivos que participaram da pesquisa.

Área Dominante = JURÍDICA 

A  Comunicação Corporativa foi citada por menos de 1/5 das agências e 
dos executivos

Desempenho REGULAR da Comunicação Corporativa 

Falta protagonismo frente à 
empresa (Agências)

As empresas não fazem gestão de 
reputação por falta de preparo 

(Executivos)
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FINDINGS

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Tanto as agências como os executivos têm uma 
opinião dividida e oposta sobre o protagonismo 
da Comunicação Corporativa nas atuais crises

As opiniões positivas, 
negativas ou 
equilibradas 

representam 1/3 das 
opiniões 

Agências e Empresas estão à altura das tarefas das crises 
atuais?

72% das agências têm plena 
convicção de estar à altura 

das tarefas

48% dos executivos acreditam 
que os profissionais de 

Comunicação Corporativa da 
empresa em que trabalham 

estejam à altura

Falta protagonismo por parte das agências? Treinamentos? Maior difusão de 
conhecimentos?  
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FINDINGS

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

A cobertura de IMPRENSA foi bem avaliada tanto pelas agências (82%) como 

pelos executivos (68%) ainda que para metade deles não esteja dando 

espaço equilibrado para as organizações
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FINDINGS

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Qualidade dos quadros profissionais das agências

Para 44% das agências, as empresas 

tem condições de atendimento na 

área. Note-se que 31% afirmam que 

toda agência full service tem 

capacidade na área

Para 45% dos executivos, as agências têm 

capacidade de atendimento na área mas, 

como indicam 38% destes, somente as de 

grande porte

Problema de formação....e de percepção das agências de comunicação e do 

serviço de Prevenção e Gestão de Crises
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FINDINGS

Competências e habilidades necessárias à prevenção e 
administração de crises

AGÊNCIAS

Para 45% não é uma área 

bastante desenvolvida no 

Brasil, enquanto 45% 

acreditam que seja 

desenvolvida MAS pouco 

contratada

EMPRESAS

Para 53% não é uma área 

bastante desenvolvida no 

Brasil, enquanto 38% 

acreditam que seja 

desenvolvida MAS pouco 

contratada

Prevenção e Gestão de Crises é área ainda a se desenvolver no Brasil, ao mesmo 

tempo em que sua prática se dissemine
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FINDINGS

MAIOR INVESTIMENTO (FINANCEIRO, HUMANO E DE TEMPO) EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DE REPUTAÇÃO

TRARÁ EXPERIÊNCIA, APRENDIZADO E DEIXARÁ CLARA A NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO

SENSIBILIZARÁ AS EMPRESAS PARA PLANOS DE GESTÃO DE CRISE

TRARÁ UM LEGADO DE MORAL, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA PARA AS EMPRESAS E NOVO OLHAR PARA A SOCIEDADE
(stakeholders)

84%

5%
11%

Fortalecer a Comunicação Corporativa Enfraquecer a Comunicação Corporativa Não afetará a Comunicação Corporativa

96%

4% ExecutivosAgências

O tsunami reputacional definitivamente contribuirá para fortalecer a Comunicação 

Corporativa, na visão de executivos e de agências de comunicação
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RESULTADOS ANALÍTICOS
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O PAPEL DAS AGÊNCIAS E DOS 
EXECUTIVOS FRENTE À CRISE
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho regular na crise

A Comunicação Corporativa tem:

P1) De forma geral, você diria que a área de Comunicação Corporativa das empresas, nesses episódios, tem: 
P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

28%

44%

28%

Cumprido bem o seu papel

Vem tendo um desempenho regular

Cumprido mal o seu papel

○ Falta protagonismo frente à liderança 
das empresas (36%)

○ As empresas não fazem gestão de 
reputação. Falta preparo e inovação 
(18%)

○ O envolvimento da esfera pública 
dificulta o trabalho (9%)

○ Utilizam de discursos dissonantes da 
realidade (9%)

○ Há muita lentidão nas respostas (9%)

○ Faltam investimento em gestão de 
crise entre as pequenas e médias 
empresas (9%)

○ As agências só repetem o discurso 
jurídico (clientes à disposição da 
justiça) (9%)

20%

53% 27%

○ As empresas não fazem gestão de 
reputação. Falta preparo e inovação 
(63%)

○ Há muita lentidão nas respostas (19%)

○ Utilizam discursos dissonantes da 
realidade (13%)

○ Falta protagonismo das agências 
frente à liderança das empresas (13%)

○ As agências só repetem o discurso 
jurídico (clientes à disposição da 
justiça) (13%)

○ O envolvimento com a esfera pública 
dificulta o trabalho (6%)

ExecutivosAgências

Base: 40 Base: 59

Base: 11

Base: 16
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

Agências

Falta protagonismo frente à liderança das empresas (36%)

As empresas não fazem gestão de reputação. Falta preparo e inovação (18%)

“O reconhecimento da real importância da comunicação nesses episódios pela direção das empresas ainda é mínimo. Poucos empresários 

sabem usar de forma estratégica seu time de comunicação, que não maioria das vezes é ultra capacitado e se sente frustrado e de mãos atadas 

em tais momentos estratégicos.”  AGÊNCIA

“Porque não demonstram protagonismo e as estratégias adotadas pelas grandes agências de comunicação estão sendo insuficientes.” AGÊNCIA

“Está submetida às decisões da diretoria/board, sem força para indicar o melhor caminho/estratégia.” AGÊNCIA

“Gestão de reputação é algo bem sério e precisa ser colocado em prática. Falar que tem não muda nada. Se as empresas mencionadas no texto 

acima - e as demais que estão no noticiário diário - cuidassem da imagem, certamente o cenário não seria esse.”  AGÊNCIA

“Nem sempre consegue estar ao lado do conselho estratégico para dar o aconselhamento adequado.” AGÊNCIA
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

Agências

O envolvimento da esfera pública dificulta o trabalho (9%)

“Na verdade minha resposta é: não tenho como avaliar. Acredito que os fatos escandalosos não passaram pela alçadas das agências, ocorreram 

em um foro superior e quando se tornaram públicos - pela investigação policial - tomaram de surpresa também a coordenação de comunicação. 

Acho que é indevido responsabilizar as agências, mas de fato, é algo que precisamos saber lidar. O discurso corporativo é um e o comportamento 

dos líderes é outro. E isso é uma questão para a comunicação tratar.” AGÊNCIA

Utilizam de discursos dissonantes da realidade (9%)

“Citando o exemplo da Samarco, o comercial veiculado algum tempo depois, no intervalo do Fantástico, valorizando o papel dos colaboradores, foi 

um verdadeiro fiasco para a empresa. Criou uma revolta com a população. O efeito da peça foi exatamente o contrário. Algo totalmente previsível. 

Não tenho argumentos para dizer que a comunicação dessa empresa esteja cumprindo seu papel de forma eficiente. Poderia citar vários outros 

exemplos.” AGÊNCIA
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

Agências

Há muita lentidão nas respostas (9%)

Falta investimento em gestão de crise entre as pequenas e médias empresas (9%)

“Nem sempre respondem no tempo adequado e de forma transparente.” AGÊNCIA

“As pequenas e médias empresas ainda não estruturaram uma política de gestão de crise e só lembram do assunto quando ocorrem as crises. As 

áreas de comunicação dão mais ênfase aos lançamentos de produtos, campanhas promocionais do que para a reputação da marca.” AGÊNCIA
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas

As empresas não fazem gestão de reputação. Falta preparo e inovação (63%)

Executivos

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

“Ao que parece, essas áreas não têm acesso a informação como um todo e, por isso, emitem posicionamentos que são derrubados pelos fatos em 

poucos minutos. Observa-se ainda executivos despreparados e a falta de um plano de recuperação da reputação após os acontecimentos. A 

sensação é de que as companhias esperam o escândalo bater em outra porta, para saírem do radar da imprensa” EXECUTIVO

“Não procura inovar e fazer diferente” EXECUTIVO

“Talvez por perda de senioridade ou voz junto ao CEO, ao invés de conduzir o processo, já que o fortalecimento da reputação deveria ser 

responsabilidade da área, parece estar sempre um passo atrás. Exemplo: como a comunicação não foi ouvida pelo marketing 

antes de se colocar no ar uma campanha publicitaria com "testemunhais" da população de Mariana? 

A área de Comunicação tem de recuperar sua senioridade e seu protagonismo para evitar agravamento ou surgimento de crises ” EXECUTIVO             
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas
Executivos

Há muita lentidão nas respostas (19%)

Utilizam discursos dissonantes da realidade (13%)

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

“Não atuam tempestivamente para esclarecer os questionamentos.” EXECUTIVO

“Porque demoram para dar uma satisfação à população ou ignoram a culpa pelo desastre (caso por exemplo, do rompimento da barragem no 

Rio Doce)” EXECUTIVO

“Está faltando uma ação da Comunicação Institucional na origem do problema, ou seja, trabalhar junto ao board das empresas na consolidação 

e valorização da imagem e reputação. O que se vê são empresas com um discurso dissonante da realidade, ou seja, suas áreas de

comunicação estão "vendendo" empresas éticas e responsáveis quando na verdade são o oposto.” EXECUTIVO

“Lembro de um caso de uma propaganda institucional da Samarco, por exemplo. As redes sociais da internet estão desmentindo esses falsos 

discursos” EXECUTIVO
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 
Desempenho ruim na crise

citações selecionadas
Executivos

Falta protagonismo das agências frente à liderança das empresas (13%)

As agências só repetem o discurso jurídico (clientes à disposição da justiça) (13%)

P1.1) (Se ‘Cumprido mal o seu papel’ em P1) Por quê?

“Pelos erros em alguns processos, como a falta de transparência, precipitação na divulgação de vídeos ou campanhas (caso da Samarco), 

entre outros erros cometidos não apenas pela área de comunicação, mas pela liderança dessas empresas.” EXECUTIVO

“Advogados são os personagens centrais. Empresas de comunicação têm ocupado papel cada vez mais lateral. As notas à imprensa e ao 

mercado, contendo desmentidos no início do processo, costumeiramente são substituídas por confissão de culpa, sem qualquer explicação – a 

não ser adesão à nova direção dada pelos advogados.” EXECUTIVO
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22%
29%

44%

5%

57,5%

22,5%

17,5%

2,5%

Comunicação Corporativa Compliance Jurídica Outra

Comunicação Corporativa 
e Compliance

conjuntamente (100%)

ÁREA PROTAGONISTA NAS 
CRISES:

Predominância da Jurídica

P2) Qual a área que está exercendo maior protagonismo junto às corporações, em decorrência das crises reputacionais? 
P2.1) (Se ‘Outra’ em P2) Qual?

○ Gestão de crise (33%)

○ Lobby entre grandes 
mídias (33%)

○ Escritórios de 
advocacia 
terceirizados (33%)

ExecutivosAgências
Base: 40 Base: 59

Base: 1

Base: 3
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PROTAGONISMO DA 
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: 

OPINIÕES DIVIDIDAS

P3) Como você avalia o protagonismo da Comunicação Corporativa na sucessão de crises entre 2014 e 2016?

5% 32% 34% 19% 10%

Extremamente Forte Forte Regular Pouco Forte Fraco

Executivos

8% 25% 40% 17% 10%
Agências

Base: 40

Base: 59

33%

37%

27%

29%
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As agências estão à altura da administração da crise?

Para as agências de comunicação, a principal falha 

reside na falta de protagonismo com seus clientes, o 

que faz com que somente repitam o discurso desses. 

As razões para tanto, são o despreparo técnico e a visão 

excessivamente comercial (venda de anúncios)  

Agências

72% 28%

Sim Não

AGÊNCIAS - AUTOAVALIAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA CRISE

P6) Vamos falar agora das agências de comunicação corporativa. Em sua opinião, elas estão se mostrando à altura das tarefas para administrar da crise?
P6.1) (Se ‘Não’ em P6) Por quê?

Base: 40 Base: 11

o Agem de maneira reativa. Repetem o discurso do 
cliente. Não têm protagonismo (64%)

o Limitam-se a vender espaços em jornais (9%)

o Falta preparo em compliance (9%)

o Sem razão apontada (18%)
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EXECUTIVOS - AUTOAVALIAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO DA CRISE

P4) Tendo em mente as empresas – envolvidas ou não nos escândalos -, você diria que os executivos de Comunicação Corporativa estão se mostrando à 
altura da administração da crise?
P4.1) (Se ‘Não’ em P4) Por quê?

48% 52%

Sim Não

Os executivos estão à altura da administração da crise?

Já entre os executivos, a principal falha apontada reside na 

falta de preparo técnico das equipes, principalmente em 

compliance, o que as levam a somente repetir discursos. 

Acrescem o relativo pouco domínio que têm em gestão de 

crise e a falta de visão integrada da comunicação. 

Executivos

Base: 56 Base: 29

o Falta preparo em compliance (38%)
o Agem de maneira reativa. Repetem o discurso do 

cliente. Não têm protagonismo (34%)
o Falham na gestão de crise (10%)
o Falta visão integrada da comunicação (7%)
o Falta agilidade (7%)
o Precisam aprender a lidar com as redes sociais 

(3%)
o Sem razão apontada (17%)
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43% 40%

15%
3%

Tem cumprido exemplarmente o
seu papel, inclusive abrindo

espaços suficientes para a defesa
das organizações envolvidas

Tem cumprido exemplarmente o
seu papel, mas sem contemplar de

forma equilibrada a defesa das
organizações

Não tem cumprido bem o seu
papel

Não saberia dizer

COBERTURA DA IMPRENSA: 
aprovada pelas agências

P5) Qual a avaliação que faz da cobertura da imprensa sobre os escândalos e o espaço dado à defesa das organizações?
P5.1) (Se ‘Não tem cumprido bem o seu papel’ em P5) Por quê? 

○ Excessivamente factual: sem 
análise ou checagem (67%)

○ Tendenciosa (33%)

○ Cumpre o papel, mas não de 
maneira exemplar (17%)

Qual a avaliação da cobertura da imprensa sobre os escândalos?Agências

Base: 40

Base: 6
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COBERTURA DA IMPRENSA:
avaliação mitigada pelos executivos

P5) Qual a avaliação que faz da cobertura da imprensa sobre os escândalos e o espaço dado à defesa das organizações?
P5.1) (Se ‘Não tem cumprido bem o seu papel’ em P5) Por quê? 

20%

48%

29%

3%

Tem cumprido exemplarmente o
seu papel, inclusive abrindo

espaços suficientes para a defesa
das organizações envolvidas

Tem cumprido exemplarmente o
seu papel, mas sem contemplar

de forma equilibrada a defesa das
organizações

Não tem cumprido bem o seu
papel

Não saberia dizer

Qual a avaliação da cobertura da imprensa sobre os escândalos?Executivos
○ Excessivamente factual: sem 

análise ou checagem (47%)

○ Tendenciosa (18%)

○ Cumpre o papel, mas não de 
maneira exemplar (12%)

○ Favorece o lado comercial  (venda 
e anúncios) (6%)

○ Não cumpre bem seu papel em 
nenhum caso hoje em dia. O 
despreparo é generalizado (6%)

○ Sem razão apontada (18%)

Base: 59

Base: 17
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CAPACITAÇÃO PARA  A 
GESTÃO DAS CRISES
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31%

13%

31%

10%
15%

Sim, toda agência full
service tem condições de

atender uma crise

Sim, mas somente as
agências especializadas ou

de grande porte

Não, não há quadros
suficientes nas agências

para esse serviço

Não, não há quadros
formados nas agências

para esse serviço

Não saberia dizer

44%
41%

FORMAÇÃO DOS QUADROS 
PROFISSIONAIS DAS AGÊNCIAS

P7) Você diria que as agências, atualmente, contam com quadros suficientemente formados para atender à demanda de gestão de crises?

As agências têm quadros formados em gestão de crises?Agências

Base: 39

Visão das Agências: 
necessidade de formação 
em gestão de crise para 

41%
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7%

38%
31%

13% 11%

Sim, toda agência full
service tem condições de

atender uma crise

Sim, mas somente as
agências especializadas ou

de grande porte

Não, não há quadros
suficientes nas agências

para esse serviço

Não, não há quadros
formados nas agências

para esse serviço

Não saberia dizer

FORMAÇÃO DOS  QUADROS 
PROFISSIONAIS DAS AGÊNCIAS

P7) Você diria que as agências, atualmente, contam com quadros suficientemente formados para atender à demanda de gestão de crises?

As agências têm quadros formados em gestão de crises?Executivos

Base: 55

45%

44%

Visão das agências: 
necessidade de formação 
em gestão de crise para 

44%
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AVALIAÇÃO DA ÁREA DE 
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

DE CRISES

P8) Especificamente em relação às competências e habilidades necessárias à prevenção e administração de crises, você diria que:

13%

45%

40%

2%

É uma área de conhecimento e prática bastante desenvolvida no
Brasil, e regularmente contratada pelas empresas

É uma área de conhecimento e prática bastante desenvolvida no
Brasil, mas ainda pouco contratada

Não é uma área de conhecimento e habilidades desenvolvida no
Brasil

Não saberia dizer

Agências

Base: 38

Para as agências: 

oportunidade de 

desenvolvimento (com 

necessidade de preparação



NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃOP8) Especificamente em relação às competências e habilidades necessárias à prevenção e administração de crises, você diria que:

Executivos

6%

38%

53%

3%

É uma área de conhecimento e prática bastante desenvolvida no
Brasil, e regularmente contratada pelas empresas

É uma área de conhecimento e prática bastante desenvolvida no
Brasil, mas ainda pouco contratada

Não é uma área de conhecimento e habilidades desenvolvida no
Brasil

Não saberia dizer

AVALIAÇÃO DA ÁREA DE 
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

DE CRISES

Base: 55

Para os executivos: 

área muito pouco contratada 

no Brasil



NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA
Impactos da crise reputacional no setor
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
PÓS-CRISE

P9) O “tsunami reputacional” que atingiu algumas de nossas mais importantes empresas, em sua opinião, contribuirá para:

84%

5%

11%

Fortalecer a Comunicação Corporativa Enfraquecer a Comunicação Corporativa Não afetará a Comunicação Corporativa

O ‘tsunami reputacional’ contribuirá para:

96%

4%

ExecutivosAgências

Base: 38 Base: 55

O tsunami reputacional

definitivamente 

contribuirá para 

fortalecer a comunicação 

corporativa, na visão de 

executivos e agências de 

comunicação



NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO

LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Agências Executivos

30% MAIOR INVESTIMENTO (FINANCEIRO, HUMANO E DE TEMPO) EM
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DE REPUTAÇÃO

28%

32% TRARÁ EXPERIÊNCIA, APRENDIZADO E DEIXARÁ CLARA A
NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO

26%

24% SENSIBILIZARÁ AS EMPRESAS PARA PLANOS DE GESTÃO DE CRISE 28%

22% TRARÁ UM LEGADO DE MORAL, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA PARA AS
EMPRESAS E NOVO OLHAR PARA A SOCIEDADE (stakeholders) 26%

5% LEGADO DE MAIOR DINAMISMO, FORMAÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES
E CONTROLE DE REAÇÕES EMOCIONAIS 9%

5% INVESTIMENTO EM COMPLIANCE E FORMAÇÃO DE PARCERIAS COM
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 6%

0% TRABALHO COM GESTÃO DE CRISE EM MÍDIAS SOCIAIS 4%

3% O TRABALHO DEVE SER PERSONALIZADO: SEM FÓRMULAS PRONTAS
(DIFERENTES REALIDADES DAS EMPRESAS) 0%

14% SEM OPINIÃO 11%

Base: 37
Base: 54
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LEGADO
Citações selecionadas

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Agências
MAIOR INVESTIMENTO (FINANCEIRO, HUMANO E DE TEMPO) EM COMUNICAÇÃO

CORPORATIVA E GESTÃO DE REPUTAÇÃO

“Deixa como legado a relevância de se investir em Comunicação Corporativa para a conquista e a manutenção da boa imagem. A Comunicação 

Corporativa se fortalece na medida em que mostra a importância de investir na gestão das informações.” AGÊNCIA

“Reforça a necessidade de dar cada vez mais prioridade à área na construção e gerenciamento de imagem e reputação de uma empresa ou 

entidade, dedicando investimento em tempo, recursos internos e externos  para melhor se posicionar em uma sociedade cada vez mais exigente 

de ética e responsabilidade social. Agora, mais do que nunca em que todo mundo é mídia, a Comunicação Corporativa tem papel fundamental 

nas corporações.” AGÊNCIA

“Uma porta aberta para a valorização da atividade como forma de prevenir e atuar estrategicamente em situações como essa.” AGÊNCIA

“As grandes corporações não podem descuidar jamais da área de Comunicação Corporativa e devem fazer investimentos constantes nessa área 

não apenas em seus executivos mas em suas equipes. Ficou evidente que a transparência é essencial na gestão e que a comunicação é algo 

estratégico para todas as empresas.” AGÊNCIA
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Agências
TRARÁ EXPERIÊNCIA, APRENDIZADO E DEIXARÁ CLARA A

NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO

“Experiência, rápida capacidade de estar pronta, dinamismo operacional, equipes multidisciplinares” AGÊNCIA

“É preciso se especializar, estudar reações e relações humanas para conseguir atuar nesses casos de crise de reputação,

que estão se aprimorando em atitudes e consequências.” AGÊNCIA

”Que ainda temos muito para aprender” AGÊNCIA

”Não saberia dizer ainda, mas vejo duas possibilidades: se alguma empresa mostrar como a comunicação é importante na crise, construir um 

case, teremos um legado muito positivo, funcionando como um benchmark - algo como profissionais de comunicação são mais importantes que 

advogados para a imagem da empresa; se, por outro lado, nada parecido acontecer, o legado será nulo.” AGÊNCIA

“Que o caminho para a eficiência do setor, notadamente na condução dos processos de crise de reputação, ainda é muito longo. Precisamos 

de profissionais mais qualificados nessa área e para isto temos que investir muito em treinamento. 

Temos que aprender mais. Esse é o grande legado.” AGÊNCIA

LEGADO
Citações selecionadas
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Agências

SENSIBILIZAÇÃO DE EMPRESAS PARA PLANOS DE GESTÃO DE CRISE

MAIOR DINAMISMO, FORMAÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E

CONTROLE DE REAÇÕES EMOCIONAIS

“A compreensão, por parte das corporações, de que não se tratam as crises apenas depois que elas acontecem, mas devemos ter áreas de 

prevenção.”  AGÊNCIA

“Mostrar a importância que o trabalho de uma agência de comunicação pode fazer junto a uma marca, principalmente em uma crise. Algumas 

empresas só procuram agências quando tem uma crise latente. A partir desse momento, ela passa a entender que não pode continuar atuando 

sem o trabalho de uma equipe de comunicação.” AGÊNCIA

“O legado é principalmente a necessidade de preparação para crises.” AGÊNCIA

“Há a necessidade de a Comunicação Corporativa trabalhar de forma interdisciplinar com comitês de divulgação (Comunicação, Relações com 

Investidores, Jurídico). Em momentos de crise, as companhias deixam a comunicação para escritórios de advocacia que evitam divulgações e 

trabalham com comunicados de difícil entendimento.”  AGÊNCIA

LEGADO
Citações selecionadas
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Agências
MORAL, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA PARA AS EMPRESAS E NOVO

OLHAR PARA A SOCIEDADE (stakeholders)

“É preciso um novo olhar de governos e empresas para os reais anseios da nossa sociedade, em todos os lados, sob todos os aspectos. Buscar 

uma linha de conduta moral e ética firme, com práticas empresariais e de mercado condizentes com valores positivos que podem advir de todo 

momento de crise. Mas para isso é preciso um real propósito de mudar práticas viciadas, condutas não-condizentes com o mundo moderno e 

interconectado, onde as crises estão à distância de um clique em um aparelho móvel. Aqui em nossa agência, ética e correção são termos que 

sairão fortalecidos após passarmos esse tsunami. Acreditamos em um Brasil muito melhor!” AGÊNCIA

“A principal marca do que ficará é a da real e necessária transparência para atendimento e defesa das companhias defensáveis, claro!!!” AGÊNCIA

“As empresas devem agir corretamente, dentro da lei e dos princípios básicos da sua área de atuação, seja ela qual for.” AGÊNCIA

“A necessidade de evolução está colocada não apenas para as agências, mas para as empresas e suas áreas de comunicação. As empresas, em 

geral, ainda dão muito mais importância à imprensa, na gestão das crises, do que aos diversos públicos com os quais se relacionam. A imprensa é 

importante, mas é apenas a ponta, não é o principal.” AGÊNCIA
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

Agências
INVESTIMENTO EM COMPLIANCE E FORMAÇÃO DE PARCERIAS COM

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

O TRABALHO DEVE SER PERSONALIZADO: SEM FÓRMULAS

PRONTAS (DIFERENTES REALIDADES DAS EMPRESAS)

“A conscientização por parte dos clientes de que a Comunicação Corporativa é parte do processo de enfrentamento das crises, juntamente com as 

áreas de compliance e jurídica, e de que o seu papel é fundamental para o esclarecimento do assunto junto aos stakeholders e à opinião pública, 

através da utilização dos vários recursos e ferramentas da comunicação.” AGÊNCIA

“A preocupação maior das empresas em trabalharem o compliance e se prepararem para uma crise, portanto fortalecendo a comunicação 

corporativa.” AGÊNCIA

“O legado que fica é o trabalho autêntico, sob medida. Não dá para seguir um manual a risca, achar que a receita do bolo é igual para todos. ” 

AGÊNCIA
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

MAIOR INVESTIMENTO (FINANCEIRO, HUMANO E DE TEMPO) EM COMUNICAÇÃO

CORPORATIVA E GESTÃO DE REPUTAÇÃO

“Pode ser uma oportunidade para a área mostrar como as situações podem ser gerenciadas: pensando na reputação como um valor a ser 

preservado.” EXECUTIVO

“A área precisa, de fato e de direito, assumir protagonismo na gestão da reputação das organizações. Precisa ter acesso integral e absoluto às 

informações e dados das empresas - algo que muito se fala, mas pouco se realiza. A área necessita ser efetivamente estratégica - e não apenas 

tática e operacional, como vem ocorrendo. Enfim, pode-se vislumbrar um legado interessante caso a área consiga se provar fundamental para 

administrar, proteger e/ou fortalecer a imagem e a reputação de empresas e marcas - e caso finalmente se torne claro, mensurável e indiscutível 

qual a real importância do valor ($) da reputação e marca para o desenvolvimento dos negócios.” EXECUTIVO

“O aprendizado às empresas de que comunicação é investimento de longo prazo. Necessidade de incorporar a comunicação ao planejamento 

estratégico de crescimento e perpetuidade. A comunicação não faz milagres. Ela ajuda a dar foco, a estabelecer a visão da empresa. Mas é preciso 

criar uma relação anterior com os stakeholders na qual ela pode ajudar. É necessário que as empresas tenham legitimidade nas entregas. Não basta 

investir em comunicação quando a crise chega. Isso só vai piorar. Ao contrário, se você tiver um projeto estruturado, estratégico de construção e 

fortalecimento de imagem, isso ajuda muito no momento em que precisar usar o seu capital de confiança e o benefício da dúvida.” EXECUTIVO             

Executivos
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

TRARÁ EXPERIÊNCIA, APRENDIZADO E DEIXARÁ CLARA A

NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO

“Talvez o maior legado seja o de sempre preparar-se para cenários até então nunca imaginados, como por exemplo ter um membro da PF 

batendo à porta da empresa. Investir em líderes qualificados e agências com especialistas no assunto.” EXECUTIVO

“Parece meio repetitivo, mas as crises são oportunidades gigantescas de trabalhar com prevenção, gestão e controle de riscos, envolvendo a 

comunicação em todos os processos da empresa e fazendo com que o papel dela seja transformador tanto para os funcionários, quanto para 

os stakeholders externos.” EXECUTIVO

“Aprofundar os conhecimentos em gestão e administração de crises” EXECUTIVO

“Espero que possa revisar, repensar e reorientar as práticas de gestão e, sobretudo, deixar de focar na crise e sim nos riscos... Além disso, 

incorporar o aprendizado sobre o escândalo político e suas repercussões voláteis, velozes e destruidoras de reputações.” EXECUTIVO

“Um enorme aprendizado no cenário da Comunicação Institucional.” EXECUTIVO

Executivos
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

SENSIBILIZAÇÃO DE EMPRESAS PARA PLANOS DE GESTÃO DE CRISE

“Da necessidade de cuidados prévios, inclusive quanto a como proceder em casos de crise.”  EXECUTIVO

“Ter argumentos mais fortes para ser envolvida em discussões de todos os níveis dentro da empresa, em casos em que isso ainda não 

acontecia. O discurso de que é necessário se preparar para possíveis golpes - com o envolvimento da área de comunicação e com sua real 

valorização - tende a ganhar força.” EXECUTIVOS

“É preciso ganhar musculatura e espaço no fórum mais alto das empresas para aumentar poder de influência na tomada de decisão para se 

posicionar diante de uma crise e ter sua recomendação implementada” EXECUTIVO

“A necessidade de investimento em estrutura de comunicação e prevenção de crises, e de considerar a comunicação como um player

obrigatório a participar das decisões neste momento.” EXECUTIVO 

“Há a necessidade de a Comunicação Corporativa trabalhar de forma interdisciplinar com comitês de divulgação (comunicação, relações com 

investidores, jurídico). Em momentos de crise, as companhias deixam a comunicação para escritórios de advocacia que evitam divulgações e 

trabalham com comunicados de difícil entendimento.”  AGÊNCIA

Executivos
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

LEGADO DE MORAL, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA PARA AS EMPRESAS

E NOVO OLHAR PARA A SOCIEDADE (stakeholders)

“Que a Comunicação Corporativa não resolve nada se as atitudes das empresas não mudarem.” EXECUTIVO

“A necessidade de aprofundamento das questões relativas a ética e compliance, a necessidade de se saber de TUDO o que acontece dentro da 

organização, a necessidade de se cobrar rigor e transparência no trato interno dos temas para que a Comunicação Corporativa 

possa de fato contribuir.” EXECUTIVO

“No mundo atual só existe uma maneira de fazer qualquer coisa. A maneira certa.” EXECUTIVO

“Sou otimista. Acredito que é uma oportunidade para revisão de práticas, estabelecimento de códigos de ética, princípios e conduta; de investimento 

em formação dos executivos para comunicação; de atualização das equipes para os novos meios de comunicação;

enfim, pode ser a chacoalhada que faltava” EXECUTIVO

“Para parecer ser honesto é preciso ser honesto. A comunicação não faz milagre. Ela não pode vender esta imagem 

de que resolve tudo e salva a pátria.” EXECUTIVO 

“Faz com que as empresas aumentem os seus esforços para coibir práticas imorais” EXECUTIVO

Executivos
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LEGADO DA CRISE 
REPUTACIONAL PARA A 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

P10) Qual o legado que essa crise reputacional deixa para a Comunicação Corporativa, no Brasil? 

INVESTIMENTO EM COMPLIANCE E FORMAÇÃO DE PARCERIAS COM

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

TRABALHO COM GESTÃO DE CRISE EM MÍDIAS SOCIAIS

“Nenhuma empresa está imune a esse tipo de crise. A comunicação precisa ser uma aliada da área de integridade/compliance para prevenir e evitar 

esse tipo de ocorrência. Também é necessário estar preparado para uma eventual crise. ” EXECUTIVO

“As agências deverão abrir mais frentes de trabalho e deverão aprender a lidar com problemas nunca antes citados.” EXECUTIVO

“Essa crise reputacional deixa claro que devemos ter uma Comunicação Corporativa bem estruturada e planejada. Que há a necessidade de 

profissionais preparados para agir com rapidez e eficiência em todas as situações. Fica claro que quanto maior a proximidade e a clareza de 

informações que uma organização mantiver com seus públicos, maior será a lealdade deles para com a organização. “ EXECUTIVO

Executivos
LEGADO DE MAIOR DINAMISMO, FORMAÇÃO DE EQUIPES

MULTIDISCIPLINARES E CONTROLE DE REAÇÕES EMOCIONAIS

“É preciso saber trabalhar com redes sociais e novas mídias, porque a imprensa tradicional está a serviço de interesses políticos.” EXECUTIVO
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