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RESUMO 

 

Diante da dinâmica da sociedade atual e das constantes ameaças que estão inerentes, as 

organizações se preocupam cada vez mais em manter a integridade física e bem estar de seus 

públicos de interesse. Comunicar os riscos e evitar que se materializem são medidas que as 

organizações têm adotado para garantir a preservação de sua imagem e reputação. Este 

processo é conhecido como Comunicação de Risco, responsável por proporcionar maior 

entendimento em relação aos riscos que perigos que rodeiam as atividades organizacionais. 

Assim, com o objetivo de identificar se a Comunicação de Risco é uma prática nas 

organizações, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, por meio de 

entrevistas em profundidade junto a lideranças de grandes empresas e estudiosos do assunto.   

Os resultados demonstram um despertar ainda incipiente para a prática da Comunicação de 

Risco, o que sugere uma maior preparação das organizações em relação a este assunto.  

Palavras-chave: Comunicação de Risco. Gestão de Risco. Organizações. Relações Públicas. 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos em uma época de grandes mudanças e transformações 

na sociedade. Daft (2008) afirma que os desafios do ambiente atual são inúmeros, tais como: 

globalização, diversidades culturais, preocupações éticas, responsabilidade social, velocidade 

de resposta para mudanças ambientais, crises organizacionais, enfim, uma série de fatores que 

podem influenciar no desenvolvimento das organizações modernas. 

Neste cenário evidencia-se a busca da sociedade por empresas cada vez 

mais responsáveis, atentas e pró-ativas aos acontecimentos. Essas exigências demonstram a 

necessidade pela prática da Comunicação de Risco, modelo de comunicação específico para 

atuar diretamente com os riscos que podem afetar as organizações e seus públicos de 

interesse.  

Sendo assim, falar de Comunicação de Risco é entender seu papel como um 

processo estratégico das organizações no sentido de trabalhar os riscos e evitar que se 

transformem em algo maior e prejudicial a todos os envolvidos. Entende-la como uma 

estratégia, é primar pela diferenciação dos relacionamentos, construindo uma interação entre a 

organização e seu público (MARCHIORI, 2008). Ao envolver os públicos em questões que 

afetam direta ou indiretamente o desenvolvimento das organizações, é torná-los parte 

essencial no processo de comunicação e com isso, despertar em cada um o sentimento de 

pertencer e crer, o que solidifica sua confiança e a credibilidade. 

Sobre isso, Aakkon; Rinaldi; Barreiros (2004, 2007), afirmam que a 

Comunicação de Risco pode ser entendida como um processo de Comunicação que auxilia os 

gestores em suas decisões em relação aos seus Stakeholders – públicos de interesse.  Além 

disso, tal estratégia é responsável por gerar um maior entendimento sobre o grau e a natureza 

dos perigos que ameaçam a organização. Com isso, transforma os públicos em seus aliados e 

parceiros (PALENCAR, 2005; COVELLO, 1992, HEATH, 2000).  
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Por se pautar na redução dos danos, das incertezas e no atendimento às 

necessidades dos Stakeholders, Covello; Heath (1992; 1995 apud SEEGER, 2000) também 

concordam que a Comunicação de Risco é uma forte aliada na condução dos relacionamentos, 

o que há transforma em estratégia para as atividades de Relações Públicas, uma vez que estes 

desenvolvem “ações programadas estrategicamente para construir uma interação” 

(MARCHIORI, 2008) entre a organização e seus públicos de interesse, fortalecendo os laços 

institucionais e proporcionando um maior intercâmbio de informações, baseado na 

transparência, credibilidade e aceitação entre a organização e seus Stakeholders,  tanto na 

pesquisa quanto na prática, podendo com isso, atuar na redução das incertezas e dos prejuízos 

que envolvem as organizações, produtos e pessoas (HEATH, 1995, p.257, apud SEEGER, 

2000).  

Não entanto, não basta apenas comunicar os riscos e envolver os públicos 

neste processo, há a necessidade de saber gerenciar estes riscos e minimiza-los, antes que se 

transformem em algo maior, ou em uma possível crise. O Gerenciamento de Riscos é 

responsável por todo processo que envolve a prevenção dos riscos e dos perigos, e pode ser 

considerado como um conjunto de “procedimentos e práticas organizacionais com o objetivo 

de estabelecer os contextos dos riscos, identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e 

comunicar os riscos associados” (RENN, 2006 in RINALDI E BARREIROS, 2007, p. 140).    

Como pode ser evidenciado, o gerenciamento de riscos atua pontualmente 

com assuntos que envolvem os riscos, com a finalidade de evitar que se transformem em 

futuras crises. Este ponto o difere do gerenciamento de crises, responsável por atuar e 

envolver todo o processo de crise, quando a crise já se instalou, isto é, são medidas adotadas 

para solucionar a crise e minimizar seus danos. 

A Comunicação de Risco, portanto, é parte integrante do processo de 

gerenciamento de risco. Responsável de integrar e informar aos Stakeholders, maneiras e 

procedimentos de como devem agir perante ameaças, evitando que se manifestem e se tornem 

crises. Com isso, contribui para gerar e receber as informações necessárias para que as partes 

interessadas não somente compreendam as iniciativas e os processos de decisão tomados 

pelas organizações para gerenciar seus riscos, mas também, para promover e desenvolver a 

percepção a respeito dos perigos e riscos decorrentes da natureza da atividade desenvolvida 

(RINALDI, 2007). 

Desta forma, o enfoque principal deste trabalho é discutir se a Comunicação 

de Risco é entendia e praticada pelas organizações. Para atingir tais objetivos foi realizado um 

levantamento bibliográfico, de caráter exploratório, a fim de buscar embasamento crítico, o 

que oferece fundamento para responder à questão central do trabalho: É a Comunicação de 

Risco uma prática desenvolvida nas organizações? 

A metodologia engloba a pesquisa qualitativa, a qual foi desenvolvida por 

meio de entrevistas em profundidade com as empresas referenciadas pela revista Valor 

Setorial/ Comunicação Corporativa da ABERJE – Associação Brasileira de Editores de 

Revistas e Jornais e Empresa e os autores participantes da Revista Brasileira de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas – ORGANICOM, sobre Comunicação de Risco. 

Cabe destacar que este estudo é resultado de um trabalho de iniciação 

científica, desenvolvido no Grupo de Estudos de Comunicação Organizacional e das Relações 

Públicas – GECORP, da Universidade Estadual de Londrina.  

 

 

GESTÃO DOS RISCOS: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

A sociedade contemporânea é marcada pelas revoluções na informação, uma 

economia globalizada e mudanças nos valores éticos, onde as pessoas encontram-se cada vez 

mais exigentes e pressionam as organizações a serem muito mais transparentes e honestas. 
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Essa sociedade é caracterizada por Beck (1992) como a Sociedade do Risco, resultado do 

crescimento econômico e avanços tecnológicos atrelados à história da humanidade, sendo o 

espaço onde os seres humanos realizam suas atividades e desempenham suas funções. Com 

isso, Goffman, (1967) chega à conclusão de que o risco está onde existem ações humanas. 

Na antiguidade, os riscos eram considerados limitados, uma vez que os 

indivíduos estavam conscientes dos perigos que corriam e do que podiam enfrentar. Na 

sociedade moderna, ou sociedade do risco, a facilidade dos recursos tecnológicos, a 

informação e a comodidade aumentam “geometricamente” a quantidade de riscos invisíveis, o 

que também diminui a capacidade de percepção dos indivíduos em relação aos mesmos 

(BECK, 1992). 

Rey Lennon e Bortoli Piñero (2008) pensam o século XXI como o século do 

risco, caracterizando a sociedade atual como uma Sociedade de Riscos Constantes, onde 

diversos fatores influenciam as decisões e atuações dos indivíduos, fazendo com que as 

organizações enfrentem um alto risco no desempenho de suas atividades, uma vez que estão 

rodeadas de aspectos que podem representar inseguranças e riscos em seu desenvolvimento.  

A sociedade moderna, também é conceituada por alguns autores como a 

“Sociedade da Informação”, uma sociedade repleta de informações, transmitidas e recebidas a 

cada segundo, o que gera um ambiente de instabilidade. Serra (2009) concorda com esta 

afirmação e pondera que nesta sociedade a informação é crucial em situações de risco e 

reconhecida como “seio das organizações humanitárias”, podendo ser vital em algumas 

situações, pois, é a forma mais eficiente de preparar os indivíduos e a organização como um 

todo para todas as situações de vulnerabilidade e instabilidade (SERRA, 2009). 

A Comunicação de Risco, portanto, facilita o processo de compartilhamento 

das informações, uma vez que proporciona a interação entre os indivíduos na sociedade 

moderna. Comunicar o risco, nada mais é do que preparar os públicos de uma organização 

para situações instáveis que estão sujeitos a enfrentar. Públicos informados, treinados e 

preparados, se tornam públicos aliados e confiantes.  

Com isso, percebe-se a necessidade das organizações em voltarem suas 

atenções no que diz respeito aos fatores de risco que podem interferir no andamento e 

desenvolvimento de suas atividades.  

Na sociedade atual os riscos podem emergir de diversas situações, pois não 

são mais estáticos e previsíveis, como na antiguidade. Santos (2002, p. 23) relata que “[...] 

risco é o grau de incerteza em relação à possibilidade de ocorrência de um determinado 

evento, o que, em caso afirmativo, redundará em prejuízos.”   

Diante disso, é preciso levar em consideração que toda organização, 

independente de seu ramo de atuação, está sujeita a enfrentar riscos ou passar por momentos 

conturbados. Linsmeier e Pearson (1996) afirmam que os riscos podem emergir de 

investimentos, estratégias de marketing, lançamento de determinado produto, no processo 

produtivo da empresa, no relacionamento com fornecedores, na competição de mercado, entre 

outros fatores. Ou seja, tais eventos podem refletir tanto no ambiente interno quanto no 

externo da organização. 

Em geral é importante compreender que os riscos são classificados de 

diversas maneiras e podem se manifestar de formas diferentes, levando em consideração que 

cada organização é única e o que é risco para uma pode não ser para outra.  

Diante disso, Santos (2002) busca uma forma abrangente de explicar a 

classificação dos riscos, apontando o quanto podem afetar o ambiente organizacional. Para ele 

os riscos são oriundos do ambiente externo e interno da organização. Os Riscos do ambiente 

externo podem ser resultantes do Macroambiente ou do Ambiente Setorial, e do ambiente 

interno podem ser Financeiros ou Operacionais (SANTOS, 2002). 
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Considerando que existem diversas classificações de riscos e que cada um é 

relativo e depende muito das atividades de cada organização, atualmente há a necessidade de 

adotar políticas específicas, de como lidar com cada risco, de acordo com o grau de influencia 

nas atividades e no desempenho organizacional. Estes procedimentos adotados fazem parte de 

um conjunto de práticas que têm por objetivo “estabelecer os contextos dos riscos, identificar, 

analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos associados” (RENN, 2006 apud. 

RINALDI, 2007, p. 140), e este conjunto é conhecido como Gerenciamento de Risco.  

Gerenciar os riscos de uma organização é estudar, delimitar, e entender cada 

fator que pode oferecer perigo para os processos organizacionais. Cada etapa é única e 

específica de cada organização, pelo fato dos riscos serem inerentes e incertos, pois dependem 

do grau de influencia que um evento pode representar para suas atividades. 

Além disso, este processo estuda com precisão as origens, as causas e os 

impactos de cada risco. Uma etapa muito importante do gerenciamento de riscos é a fase de 

comunicar aos públicos de interesse o que a organização pode enfrentar, quais são os fatores 

de perigos que estão inerentes e como reagir diante de uma situação que não pode ser evitada. 

Esta etapa é conhecida como Comunicação de Risco, elemento fundamental, que permeia 

todas as etapas do Gerenciamento de Riscos.  

A Comunicação de Risco é responsável por promover aos Stakeholders um 

maior entendimento a respeito do grau e da natureza dos perigos que podem afetar seu bem 

estar e integridade física, bem como o desenvolvimento das atividades das organizações 

(PALENCAR, 2005; COVELLO, 1992, HEATH, 2000).  

Ao comunicar os riscos, os perigos e as consequências da materialização 

destes, a Comunicação de Risco proporciona maior interação entre a organização e seus 

Stakeholders, uma vez que estes, quando melhor informados em relação ao que estão sujeitos 

a enfrentar, passam a ser mais confiantes e a confiar na organização. 

Desta forma, se os profissionais de Relações Públicas, que se envolvem 

cuidadosamente nos programas de Comunicação de Risco, se posicionarem de maneira 

eficiente, podem evitar crises e, se caso a crise não puder ser evitada, estarão bem 

posicionados para geri-las (SEEGER; SELLNOW; ULMER, 2000). 

Seeger (2000, p. 155) considera que  

 

[...] entre outras funções, as Relações Públicas são fundamentais no 

processo de mitigação dos danos, nas respostas às necessidades dos 

Stakeholders e no reparo a imagem da organização, quando se 

encontra em crise.  

 

Por este motivo, pode-se afirmar que a atividade de Relações Públicas 

auxilia no posicionamento da organização perante a sociedade (KUNSCH, 2003, p. 103), por 

se tratar de “uma prática profissional que ajuda as organizações e os públicos a entenderem os 

interesses de ambos, sendo fundamental criar, manter e sustentar os relacionamentos nas 

organizações” (MARCHIORI, 2008, p. 207). 

Sendo assim, entende-se a Comunicação de Risco como uma importante 

aliada nos processos e nas atividades das Relações Públicas (HEATH, 2000), visto que, um 

dos princípios básicos do Gerenciamento de Risco sugere que as Relações Públicas atuem na 

redução das incertezas em torno dos produtos e tecnologias organizacionais que podem afetar 

as pessoas (HEATH, 1995, p.257, apud. SEEGER; SELLNOW; ULMER, 2000). Além disso, 

proporcionar relacionamentos sólidos e confiáveis entre organização e seus públicos de 

interesse são princípios básicos das atividades das Relações Públicas. 
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COMUNICAÇÃO DE RISCO: UMA ATITUDE ESTRATÉGICA 

 

 

A busca por uma Comunicação eficiente e específica para atuar com 

questões que envolvem riscos e perigos (NETO, 2010) fez surgir um novo modelo de 

Comunicação, a Comunicação de Risco (AAKKO, 2004), a qual se configura como parte 

estratégica da Comunicação nas organizações e essencial nos processos de tomada de decisão 

(RINALDI; BARREIROS, 2007). 

Acredita-se que não há uma data exata que marca o início dos estudos e das 

práticas da Comunicação de Risco (RINALDI; BARREIROS, 2007), porém, autores como 

Covello (1992), Heath (2000), Palencar (2005), afirmam que este assunto começou a ser 

colocado em pauta a partir da década de 1980, por conta de alguns eventos e incidentes 

trágicos que ocorreram no período e, também, por questões ligadas aos riscos à saúde e ao 

meio-ambiente. E com isso percebe-se que a Comunicação de Risco se desenvolveu com a 

finalidade de proteger os cidadãos dos riscos tecnológicos, naturais e artificiais (KRIMSKY; 

GOLDING (1992, apud. PALENCAR, 2008), além disso, se fez importante, quando governo 

e funcionários industriais ansiaram informar, compartilhar a tomada do poder de decisão e 

desenvolver alternativas para o controle direto de regulamentações (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL - NRC, 1989, apud. PALENCAR, 2008, tradução nossa). 

Por conta disso e por estabelecer “trocas de informações a respeito da 

magnitude, dos significados e do controle dos riscos” (COVELLO, 1992), é papel da 

Comunicação de Risco fazer com que a comunidade se familiarize com as vulnerabilidades 

que estão expostas: 

 

A Comunicação de Risco é um processo de interação e intercâmbio de 

informações entre os indivíduos, grupos ou instituições sobre ameaças 

à saúde, à segurança ou ao ambiente, com o propósito de que a 

comunidade conheça os riscos aos quais está exposta e participe na 

sua solução. Teoricamente este processo é intencional e permanente. 

(NRC, 1989 apud PALENCAR, 2008). 

 

Palencar (2005, p. 450) pensa a Comunicação de Risco numa perspectiva 

diferente, ao acreditar que esta vai além da informação sobre o risco, auxiliando os indivíduos 

nas suas escolhas e projeções de diferentes futuros.  
 
[...] essa Comunicação irá promover a oportunidade de entender e apreciar as 

preocupações dos Stakeholders em relação aos riscos gerados pelas 

organizações, pois, engajados no diálogo, é possível resolver diferentes 

preocupações e realizar ações apropriadas, que podem reduzir os riscos 

percebidos e criar um clima favorável à participação e um diálogo efetivo. 

(tradução nossa) 

 

Esta definição demonstra que a Comunicação de Risco, além de atuar na 

redução dos riscos e dos danos, é um modelo de Comunicação importante para conscientizar 

os Stakeholders em suas tomadas de decisão e seu posicionamento em relação aos riscos que 

estão expostos. No entanto, esse tipo de Comunicação precisa ser feita racionalmente, isto é, 

de maneira a alertar os públicos e tranquilizá-los, de acordo com a situação vivenciada. 

(SANDMAN, 1986).  

Sendo assim, a Comunicação de Risco é muito mais do que simplesmente 

comunicar e favorecer o entendimento sobre o grau e natureza do perigo. É também um 
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modelo de Comunicação que se configura como um processo estratégico nas organizações, 

atuando de forma integrada e efetiva nos relacionamentos com os Stakeholders, prezando pela 

confiança e credibilidade destes públicos em relação à organização (COVELLO, 1992; 

HEATH, 2000; PALENCAR, 2005), e por estabelecer “trocas de informações a respeito da 

magnitude, dos significados e do controle dos riscos” (COVELLO, 1992), tem a finalidade de 

fazer com que a comunidade se familiarize com as vulnerabilidades que estão expostas: 
 

A Comunicação de Risco é um processo de interação e intercâmbio de 

informações entre os indivíduos, grupos ou instituições sobre ameaças à 

saúde, à segurança ou ao ambiente, com o propósito de que a comunidade 

conheça os riscos aos quais está exposta e participe na sua solução. 

Teoricamente este processo é intencional e permanente. (NRC, 1989 apud 

PALENCAR, 2008). 

 

Deste modo, a Comunicação de Risco, como qualquer outra forma de 

Comunicação, está se posicionando cada vez mais numa perspectiva da Comunicação 

simétrica (COVELLO; ALLEN, 1988, apud. AAKKO, 2004), a qual proporciona a 

Comunicação de mão dupla entre emissor e receptor (SANTOS, 2002), em relação a 

percepção do risco (BATISTA, 2007). 

A Comunicação de mão dupla, portanto, facilita o fluxo das mensagens e 

das informações entre emissor e receptor, favorecendo a participação dos públicos de 

interesse. Para que este processo ocorra, a organização precisa adotar uma postura “aberta” e 

transparente, o que favorece a construção da confiança e credibilidade de seus públicos, que 

estão cada vez mais atentos e exigentes em relação às atitudes da organização.  

Neste sentido, Neto (2010) acredita que credibilidade e confiança são peças 

chaves para o comprometimento e aceitação do público pela empresa, isto é, são garantidas a 

partir da percepção que o público tem a respeito dos riscos. Quanto menos as pessoas 

dominam uma informação, mais tendem a se preocupar com os riscos e passam a percebê-los 

bem maiores do que são e, assim, pessoas mal informadas são mais inseguras, desconfiadas e 

menos receptivas à Comunicação (NETO, 2010). Diante disso percebe-se a importância que a 

Comunicação de Risco exerce nos processos que envolvem público e organização a respeito 

dos riscos.  

Por conta disso, Prestes (2007) acredita que a Comunicação de Risco deve 

ser valorizada como um instrumento de auxílio aos gestores e um componente do processo de 

gestão de riscos, tornando-se parte das estratégias de Comunicação nas organizações. 

A Comunicação de Risco tem funções importantes nas ações de implantação 

dos programas e nas ações de emergência, isto é, no momento em que as situações de risco 

são potenciais à fase final do processo, no período de revisar e atualizar os programas pós-

crise (MELO, 2007). 

Com isso, observa-se que a Comunicação de Risco, apesar de ser um novo e 

recente modelo de Comunicação empresarial, atua de maneira efetiva na construção de 

relacionamentos com os Stakeholders, uma vez que proporciona maior entendimento a 

respeito dos riscos, bem como maneiras de evitá-los e minimizá-los, possibilitando a 

solidificação da confiança e da credibilidade, o que garante o bem-estar, saúde e segurança 

dos mesmos. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para concretização deste estudo é qualitativa, a qual 

tem como objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social e reduzir a 
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distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, e entre contexto e ação (MAANEN, 

1979, p.520), realizada por meio do levantamento bibliográfico, de caráter exploratório, 

seguido de pesquisa de campo com empresas brasileiras, referenciadas na Revista Valor 

Setorial/ Comunicação Corporativa, produzida em parceria com a Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial – ABERJE, no ano de 2008, e com autores e estudiosos sobre 

Comunicação de Risco, que publicaram artigos na Revista Organicom, do ano de 2007.  

Para tanto, utilizou-se como técnica de pesquisa, entrevistas em 

profundidade, que permitem “estudar questões difíceis de quantificar, como sentimentos, 

motivações, crenças e atitudes individuais” (GOLDENBERG, 1999, p. 63).  

As entrevistas aplicadas foram realizadas por meio de contato telefônico, 

skype ou e-mail, sendo gravadas e transcritas. Para identificar todos os pontos com clareza e 

precisão, não houve limite máximo de tempo durante as entrevistas, no entanto, duraram em 

média uma hora. 

De um total de 18 convidados, em função de algumas eventualidades, 

seguindo critério de saturação dos dados, que de acordo Strauss; Corbin (2008) é um critério 

que denota que, durante a análise, não surgem nos dados novas propriedades e dimensões, ou 

seja, parece não haver nenhuma nova informação, foram entrevistados 6 participantes.  

Por preceitos éticos e por respeito aos convidados não foram transcritos os 

nomes de cada participante, no entanto, para melhor visualização das respostas, os 

entrevistados foram classificados em “Entrevistado A, B, C,D e E. 

Assim, este trabalho qualitativo permite entender a visão dos entrevistados, 

sendo rico em detalhes e opiniões, o que dá suporte para produção de um relatório consistente 

a respeito de como é entendida e praticada a Comunicação de Risco no Brasil. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

As entrevistas atenderam os objetivos propostos do trabalho, os quais 

buscavam: discutir a Comunicação de Risco como um processo de Comunicação e entender 

se realmente esse tipo de Comunicação é praticada pelas organizações, e possibilitou a 

ampliação do entendimento sobre as práticas da Comunicação de Risco como um processo de 

Comunicação nas organizações aliado as Relações Públicas.  

Grande parte dos entrevistados parece entender claramente o conceito de 

Comunicação de Risco e a conceituam bem como aborda a parte teórica deste trabalho.  

 

“A Comunicação de Risco é um processo que envolve interação entre 

emissor e receptor, tendo como objetivo a transmissão de informações 

que possam vir a afetar a saúde ou a integridade física de pessoas ou 

uma entidade”. Entrevistado A. 

 

No decorrer deste estudo, notou-se uma estreita ligação entre as práticas da 

Comunicação de Risco e as políticas de sustentabilidade, uma vez que práticas sustentáveis 

auxiliam os gestores em suas tomadas de decisões e se antecipam a riscos que podem vir 

afetar as organizações, bem como se dá na Comunicação de Risco. Diante disso, buscou-se 

evidenciar nos entrevistados se também observam esta relação e qual a importância dão para 

estes dois assuntos tão incomuns.  

Sabendo que para agir de forma sustentável as organizações 

necessariamente precisam ser transparentes, proporcionar a participação e o entendimento dos 

Stakeholders a respeito de questões que podem vir a prejudicá-los, os entrevistados falaram 
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sobre o tripé da sustentabilidade, ressaltando pontos importantes que podem afetar e 

influenciar o desempenho da organização com seus públicos. Neste sentido evidenciou-se que 

a prática da Comunicação de Risco é uma estratégia para a Sustentabilidade nas organizações.  

 

“A Sustentabilidade está baseada em um tripé que envolve as questões 

ambientais, econômicas e sociais, que exigem da empresa uma 

conduta econômica e ambiental correta, de modo a proporcionar 

atitudes que compensem os impactos que produzem na natureza e na 

comunidade. Junto a isso a empresa precisa ter uma postura social que 

cumpra suas funções com a sociedade. A Comunicação de Risco é 

essencial no que diz respeito ao fato de fazer a comunidade de 

Stakeholders entender os perigos que podem afetá-los e como estes 

podem reagir diante de algo que pode acontecer. É papel da empresa 

realizar esta Comunicação para que os princípios sustentáveis possam 

ser colocados em prática”. Entrevistado E 

 

Nas entrevistas identifica-se a relevância das práticas da Comunicação de 

Risco para as organizações, ao passo que alguns entrevistados acreditam que nem todas 

possuem uma prática consciente da Comunicação de Risco, uma vez que muitas adotam os 

princípios deste modelo de Comunicação, mas não possuem o conceito claramente definido. 

 

“As organizações brasileiras não sabem o que é Comunicação de 

Risco. É uma prática essencial, porém, a maioria das empresas realiza 

a Comunicação de Risco sem saber que estão fazendo. Na verdade é 

uma prática que conscientemente não existe nas organizações. Mas 

que deveria haver uma conscientização sobre sua importância.” 

Entrevistado A 

 

Um entrevistado concorda com esta opinião e revela que muitas empresas 

ainda não estão preparadas para a prática da Comunicação de Risco, pelo fato de valorizarem 

outros modelos de Comunicação. 

 

“A Comunicação de Risco é de fundamental importância. O que 

ocorre é que ainda algumas empresas, inclusive grandes empresas não 

se preparam previamente para atuar neste tipo de Comunicação, o que 

elas investem em Comunicação é muito focado em assessoria de 

imprensa, ou em outras formas de Comunicação [...]”. Entrevistado D.  

 

No que concerne às formas de praticar a Comunicação de Risco, todos os 

entrevistados concordam que há uma série de maneiras de colocá-la em prática, uma vez que 

depende da finalidade das mensagens, o modo de comunicá-la e do tipo da organização, ou 

seja, cada organização é única e adota atitudes específicas de comunicar o risco a seus 

públicos.  

 

“Existe uma série de maneiras de se comunicar, porém é preciso levar 

em consideração o perigo envolvido e o grau de indignação das 

pessoas a respeito de um fato. Se estes dois tópicos não forem 

efetivos, a prática da Comunicação de Risco não irá obter sucesso. 

Além disso, essa prática depende muito de como as mensagens serão 

transmitidas [...]”. Entrevistado A. 
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Ao entender que as Relações Públicas auxiliam no posicionamento da 

organização perante a sociedade (KUNCH, 2003) e que tem a Comunicação de Risco como 

uma estratégia para o desenvolvimento de suas atividades (HEATH, 2000), buscou-se 

identificar como os entrevistados observam a relação entre Comunicação de Risco e as 

atividades de Relações Públicas.  

Os entrevistados, de maneira geral, observam uma estreita relação entre as 

Relações Públicas e a Comunicação de Risco, entretanto, um deles revela que a Comunicação 

de Risco pode ser desenvolvida por qualquer profissional de Comunicação, embora as 

Relações Públicas sejam as mais aptas para essa prática. 

 

“A Comunicação de Risco não é propriedade de nenhuma habilitação 

da Comunicação, porém, as Relações Públicas apresentam uma 

bagagem muito ampla de como gerir e administrar as maneiras como 

esta Comunicação será realizada com os públicos, isto só acontece por 

que as Relações Públicas estão mais próximas de atuar neste processo, 

por conta da visão geral que possuem sobre os relacionamentos com 

os Stakeholders e por promoverem a gestão da Comunicação de 

Risco”. Entrevistado E 

 

Atendendo aos objetivos propostos pelo trabalho, a questão final da 

entrevista buscou analisar o entendimento da Comunicação de Risco nas organizações por 

meio do gerenciamento de riscos.  

Foi observado que este modelo de Comunicação permeia todas as etapas da 

gestão de riscos e se configura como fundamental neste processo, uma vez que se torna 

responsável por comunicar aos Stakeholders os procedimentos adotados no gerenciamento, e 

também fazer com que estes públicos entendam e se conscientizem a respeito dos riscos e das 

práticas adotadas pela organização, com a finalidade de minimizá-los.  

 

“O processo de gerenciamento de riscos adota procedimentos e 

técnicas de como lidar com os riscos e com as vulnerabilidades. A 

Comunicação de Risco se faz importante neste processo na medida em 

que comunica estes riscos à comunidade, promove treinamentos, 

incentiva a participação a motivação e favorece a percepção deste 

público em relação ao risco”. Entrevistado E. 

 

A maioria dos entrevistados revelou que a Comunicação de Risco é 

fundamental no gerenciamento de riscos, responsável por comunicar aos Stakeholders as 

ações e os procedimentos adotados para gerir os riscos, e este conceito respalda o que foi 

discutido na teoria.  

Diante das análises e das discussões realizadas, fica evidente que a 

Comunicação de Risco tem ganhado cada vez mais espaço nas organizações, no meio 

acadêmico e entre os profissionais de Comunicação, uma vez que surge como um novo 

modelo de Comunicação capaz de estreitar relacionamentos ao promover a interação entre 

público e organização. Mesmo tendo em mente que as organizações não estão completamente 

preparadas, a partir deste estudo foi possível ter um panorama inicial sobre a abordagem da  

Comunicação de Risco e também sobre a forma como ela é entendida e 

praticada pelas organizações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização das entrevistas nos permite afirmar que a Comunicação de 

Risco ainda é um tema pouco conhecido, visto que, muitas vezes sua prática se dá de maneira 

inconsciente, uma vez que este conceito não é entendido em sua essência e valorizado como 

deveria ser.  

A pesquisa, além de revelar como se dá o entendimento da prática da 

Comunicação de Risco e se as organizações realmente entendem tal Comunicação, levanta 

ainda pontos importantes a respeito do tema, gerando novas indagações e incentivando o 

aprofundamento do assunto. Assim, surge uma inquietação a respeito da seguinte questão: Se 

a Comunicação de Risco é tão importante para as organizações, porque ainda é uma prática 

inconsciente? 

Neste sentido, entende-se há a necessidade de voltar à atenção para este 

tema, conscientes de que as análises revelam questões a serem observadas e consideradas para 

ações futuras, na busca do melhor entendimento sobre a Comunicação de Risco e sua inserção 

nos processos organizacionais.  

Isso possibilita o surgimento de novos temas a serem estudados, bem como 

“A prática da Comunicação de Risco como uma estratégia para as organizações”, “A 

Comunicação de Risco sob a ótica das Relações Públicas” e “A diferença entre a 

Comunicação de Risco e a Comunicação de Crise”. Com isso, acredita-se que ainda existe um 

vasto campo a ser explorado no que concerne a Comunicação de Risco, tanto na área 

acadêmica quanto profissional. 

E futuros pesquisadores e profissionais de Relações Públicas, tem a 

possibilidade de atuar neste sentido, valorizando a Comunicação de Risco como uma prática 

estratégica para o desenvolvimento das atividades desta área, bem como para as ações 

promovidas pelas organizações. 
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