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Possíveis falhas na comunicação do Navio Titanic 
 

Resumo 
 

O presente artigo propõe-se a confrontar as teorias da comunicação a fatos 

coletados sobre a catástrofe do Navio Titanic, ocorrida em abril de 1912, 

investigando um possível erro na comunicação do mesmo. Uma análise 

aprofundada de acontecimentos e um conjunto de hipóteses segmentarão este 

trabalho para que sejam alcançados os objetivos propostos. 

 

Palavras-chave: Titanic; Comunicação; Hipóteses; Falha 
 
 
Introdução  
 
 O desastre do Titanic é um conto clássico e agora se tornou uma história 

popular moderna. Mas, como boa parte das histórias, a compreensão do que 

realmente aconteceu foi ofuscada pela forma como a tragédia foi recontada ao longo 

dos anos. Com o conhecimento dos fatos, surgiram mitos e perguntas sobre como 

teria acontecido o desastre, se e como ele poderia ter sido evitado. 

 Um desses mitos é o de que houve falhas na comunicação entre o Titanic e o 

Californian. Essas falhas, que acabariam contribuindo para a morte de 1.533 

pessoas, podem ter ocorrido devido à concorrência entre as duas grandes marcas 

do ramo da comunicação da época: a companhia alemã Telefunken, que operava 

para o Californian, e a empresa Marconi, responsável pela comunicação do Titanic.  

 Um artigo de 18 de abril de 1912 no jornal Forward, sobre o Titanic, alguns 

dias depois do acidente, classificou a culpa do naufrágio ao “espírito apressado do 

capitalismo selvagem”, que busca a acumulação desenfreada de riqueza no menor 

espaço de tempo possível, já que, na época, havia uma competição para saber qual 

companhia de navegação tinha os navios mais rápidos. 

 Acredita-se que o “capitalismo selvagem”, apresentado pelo articulista, não 

ocorreu somente ao se tratar da velocidade dos navios; existem indícios de que 

houve falhas na comunicação entre o Titanic e o Californian, causadas pelas 

empresas Telefunken e Marconi. Devido a motivos comerciais, as companhias não 

aceitavam que os seus operadores recebessem ou enviassem mensagens da 

empresa concorrente, nem em casos de urgência como o acidente com o Iceberg. 

http://forward.com/articles/154114/capitalist-hurry-up-and-the-titanic-disaster/
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 A abordagem deste artigo procura analisar, através destes fatos, 

contrapondo-os com as teorias de Análise de Conteúdo, procurando responder 

questões como: O que realmente aconteceu? Quais foram as estratégias das 

empresas? Foram os meios de comunicação que falharam? 

 
Objetivos  
 
1. Objetivo Geral 

 Analisar a hipótese de uma possível falha na comunicação do Titanic com 

outros navios, de acordo com as teorias da comunicação. 

 

2. Objetivos Específicos 

Identificar se a concorrência entre marcas pode prejudicar o consumidor, 

confrontando os resultados com a situação das empresas que operavam os 

telégrafos sem fio. 

Constatar se as empresas estudadas poderiam ter sido responsabilizadas 

pela falta de comunicação com outros navios, o que poderia ter salvado muitas 

pessoas na catástrofe. 

 
Metodologia  

 
Na construção deste trabalho científico, foram utilizados alguns métodos e 

técnicas de pesquisa. A primeira etapa foi constituída pela pesquisa bibliográfica. A 

busca por autores e teorias que embasassem as ideias do trabalho levou à leitura de 

inúmeros livros, artigos científicos e teses sobre os temas e conceitos utilizados na 

pesquisa.  

A partir de dados coletados sobre possíveis falhas na comunicação entre o 

Titanic e o Californian, foram feitas pesquisas sobre as teorias da comunicação, 

sobre o Código Morse, sobre o quanto a rivalidade entre empresas pode prejudicar o 

consumidor e matérias de jornais de 1912, que deram base para a análise sugerida.  

Na segunda etapa do processo de pesquisa, foi feita a definição do corpus a ser 

estudado. Primeiramente, foi analisada uma série do canal “Discovery Channel”, a 

“Os últimos mistérios do Titanic”, em que se relatam algumas falhas e “mitos” do 

navio. Foram escolhidas, também, matérias dos jornais americanos Forward e New 

York American, publicadas em 18 de abril de 1912 e a Revista Veja, Edição especial 
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do Centenário do Titanic, no ano de 2012, sites, livros, além do inquérito britânico 

que apurou as causas do desastre e séries divulgadas no centenário do acontecido. 

As matérias coletadas serão decodificadas através do método de Análise de 

Conteúdo. Baseada no conceito de Moraes (1999), em que a análise de conteúdo 

constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos, os autores seguem as regras 

desta metodologia para realizar o estudo. Segundo Moraes (1999), essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados em 

um nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia de pesquisa faz 

parte de uma busca teórico/prática, com um significado especial no campo das 

investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica de 

análise de dados, representando uma abordagem metodológica com características 

e possibilidades próprias. 

Confrontando as teorias da comunicação e o quanto os clientes perdem com a 

concorrência entre empresas, aos fatos esclarecidos através da análise de 

conteúdo, será utilizado o método hipotético-dedutivo para subsidiar este artigo.  

[...] quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto 
são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o 
problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no 
problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses 
formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou 
falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas 
das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo 
confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, 
procuram-se evidências empíricas para derrubá-la (GIL, 2008, p. 12).  

 
O método hipotético-dedutivo inicia-se com um problema ou uma lacuna no 

conhecimento científico, passando pela formulação de hipóteses e por um processo 

de inferência dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela referida hipótese.  

A abordagem desta pesquisa é qualitativa tendo em vista “compreender um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados e têm o objetivo de traduzir e  

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social” (NEVES, 1996, p.1). 

Considerando e utilizando das técnicas e métodos citados anteriormente, será 

realizada a análise das unidades para entender e validar (ou não) as hipóteses 

iniciais deste trabalho acadêmico. 
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Desenvolvimento 
 

1. Teorias da Comunicação 
 

 A comunicação é uma forma de persuadir, compartilhando informações. As 

participações do emissor, receptor e canal, segundo Dimbleby e Burton (1990, p. 20) 

são adaptadas na utilização para a intervenção de ganhar, manter ou exercer poder 

sobre diversos públicos. Entretanto, a estratégia de comunicação torna-se a tomada 

de decisões mais assertivas na questão de avaliar e expressar pensamentos e 

sentimentos. “Ideias, fatos ou opiniões transformaram-se em palavras trocadas entre 

uma pessoa e outra, através do discurso da fala (...), em outra parte do processo, a 

comunicação não-verbal é transformada em mensagens” (DIMBLEBY E BURTON, 

1985). 

 Quando nos referimos a este processo ativo, logo, percebe-se que a 

comunicação é um método e que toda forma de se comunicar tem um propósito. 

 “A comunicação é um processo e esse processo pode ser dividido em partes, 

o que nos ajuda a ver o que está acontecendo, como e por que” (DIMBLEBY E 

BURTON, 1985, p. 36). 

 De acordo com Harold Lasswell (1948), a melhor forma de se entender tal 

processo, é dividi-lo em partes da seguinte forma:  

Figura 1 – Modelo linear básico de comunicação 

  

 No caso do Titanic, podemos afirmar que a comunicação ocorreu da seguinte 

forma: Quem? O Titanic; Diz o que? Envia mensagem de socorro SOS. Em qual 

canal? Telégrafo; Para quem? Ao navio mais próximo; Com qual efeito? Não houve 

efeito por não ter sido decodificado o pedido de SOS. 

  Outro meio de descrever o processo de comunicação é fazer uso de modelos. 

Estes recursos apresentam determinados problemas e podem ser manifestados 

para enfatizar pontos. 

 Ainda segundo Dimbleby e Burton (1985, p. 46), o modelo linear de 

comunicação é básico, pois liga o transmissor ao receptor, ou seja, a origem da 

mensagem e o destino da mesma constituem o ponto básico deste tipo de 

comunicação: 
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Figura 2 – Modelo Linear de Comunicação 

 

Entende-se que a comunicação é, no mínimo, um processo que se realiza em 

dois sentidos. Conforme a figura 3, inclui uma outra ação, o Feedback, que aponta 

se há uma resposta à mensagem enviada. 

 
Figura 3 – Modelo de Comunicação com Feedback 

  

 No caso do Titanic, de acordo com a figura 3, percebe-se que houve 

mensagem mas não houve feedback, pois a mensagem não foi decodificada, por 

conta de uma quebra no Receptor. Com esta análise, é possível afirmar que houve 

uma falha na comunicação entre o Titanic e o Californian. 

2. O Titanic 
 

O R.M.S. Titanic foi um navio Royal Mail, uma designação que significava que 

era oficialmente responsável pela entrega de correio para o serviço postal 

britânico. A bordo do Titanic havia uma estação de correios de mar com cinco 

funcionários, responsáveis pelos 3.423 sacos de correio ( aproximadamente sete 

milhões de cartas) a bordo do navio.  

O Titanic e seu irmão, um pouco mais velho, o Olimpic, foram projetados para 

competir com a companhia Cunard, responsável pelos navios Lusitânia e Mauritânia, 

que entraram em serviço em 1907 e carregavam o título de travessia mais rápida Do 
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Atlântico. Os navios foram construídos, principalmente, a partir de lições aprendidas 

com os avanços na construção de navios de guerra. 

Totem da ousadia humana, orgulho da engenharia náutica, colosso 
de 269 metros de comprimento e 46 mil toneladas, obra-prima de 7,5 
milhões de dólares, o RMS Titanic, tido e havido como inexpugnável 
pelos mais insuspeitos especialistas, soçobrou em sua viagem 
inaugural. Ao colidir com um iceberg, nas últimas horas do dia 14 de 
abril, o navio afundou e levou consigo a vida de mais de 1.500 
pessoas nas águas gélidas do Atlântico norte. Ao choque e à 
incredulidade pela notícia, soma-se agora, no rescaldo da 
acachapante tragédia, a ânsia pelas respostas às perguntas que não 
querem calar. Como um gigante do porte do Titanic pode ter 
simplesmente afundado pelo choque com um iceberg? Porque o 
maior e mais moderno navio de nosso tempo não oferecia plenas 
condições de segurança a todos os seus passageiros? Autoridades 
dos Estados Unidos e da Inglaterra já se mobilizam para investigar as 
causas do sinistro e atribuir possíveis responsabilidades (Revista 
Veja, Edição especial Titanic, 2012). 

 A Revista Veja, com sua edição especial, traz indagações quanto ao acidente, 

questionando de quem foi a responsabilidade pela tragédia em questão. 

Imagem 1 – Titanic (Tirada no dia 10 de abril de 1912, em Southampton) 

Já o site do Sindicato de Engenheiros no Estado de São Paulo, aponta que, 

segundo Gordon Day, presidente e CEO do IEEE (Instituto de Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos), “o Titanic contava com a mais avançada tecnologia sem 

fio da época e, se não fosse por ela, teria sido bem pior, muitos dos passageiros não 

teriam sobrevivido. Para eles, se os navios que estavam próximos ao Titanic e que 

dispunham de tecnologia semelhante não tivessem o hábito de apenas operar seus 

sistemas em algumas horas do dia, muitas outras vidas poderiam ter sido salvas”. 

Com o tempo, o reconhecimento do que deveria ter sido feito levou à construção de 
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equipamentos substancialmente melhores, a melhores protocolos de procedimentos 

e padrões internacionais para comunicações no mar.  

3. A Guerra dos navegadores da época da Telegrafia Sem Fio 
 

   

 
Imagem 2 – Sala Marconi no Titanic (Única foto original tirada da sala de comunicação)  

 

 Em 1899, Guglielmo Marconi (1874-1937), engenheiro e físico italiano, 

inventa um aparelho que chamou de telégrafo sem fio, com o qual transmitiu pela 

primeira vez sinais de código Morse através do canal da Mancha. As empresas 

Marconi, encabeçadas por Guglielmo Marconi, forneceram sistemas de rádio 

bidirecional para enviar e receber mensagens pelo telégrafo sem fio via Código 

Morse Continental, e, além disso, ofereciam pessoal para operá-los em 

transatlânticos desde 1904.   

  No código Morse, usa-se um código binário, de pontos e traços. Um pedido 

de socorro, por exemplo, S.O.S., é representado por três pontos, três traços, e  três 

pontos. Os pontos e traços podem ser representados sob forma de luz, ou de som, 

pouco importa, conquanto possamos distinguir dois sinais diferentes. 

 A guerra começou para que não houvesse comunicação entre operadores da 

Marconi e da concorrente. Dessa forma, o prefixo M foi aplicado a todos os sinais de 

chamada da empresa desde 1º de janeiro de 1908. Naquela época, a maior 
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concorrente da Marconi, era a Telefunken, operadora alemã. Esta concorrência 

levou a uma ordem da Marconi que dizia que qualquer operador que “falasse” com 

um navio Telefunken seria imediatamente retirado de serviço em seu retorno. A 

Telefunken, por sua vez, emitiu a mesma ordem para os seus operadores.  

 A concorrência fez com que o SOS do Titanic não fosse respondido pelo 

Californian, por ser um navio ligado a Telefunken, que estava à deriva durante a 

noite a apenas 15 milhas de distância. O Carpathia, navio com operadores da 

Marconi, ouviu o S.O.S à meia noite e foi capaz de responder. No entanto, ao 

contrário do navio Californian, o Carpathia encontrava-se distante do Titanic: 58 

milhas. 

Após a tragédia, uma investigação americana começou em 19 de 

abril. Inicialmente, o mundo não tinha conhecimento dela e de sua parte no desastre 

do Titanic. Em 22 de abril, o inquérito descobriu que um navio perto do Titanic não 

respondeu aos pedidos de socorro. A identidade do navio era desconhecida. 

A tragédia do Titanic foi agravada por disputas internas comerciais 
entre duas operadoras rivais de serviços de telegrafia por rádio. A 
analogia com a guerra dos navegadores é intrigante, e só podemos 
esperar que, neste caso que o padrão de interoperabilidade seja 
aprimorado sem perda de vidas. 

Resultados  

  

  Para alcançar os objetivos deste artigo, foram utilizados os métodos de 

análise de conteúdo e o hipotético-dedutivo. Após a coleta de dados, os mesmos 

foram organizados e analisados por ordem de relevância dos fatos e de fontes 

seguras. Em relação à análise dos dados, Mattar (1998, p.68) diz que “o objetivo 

principal das análises é permitir aos pesquisadores o estabelecimento das 

conclusões, a partir dos dados coletados”. 

 Comunicar é uma necessidade humana. Os estudos relacionados à troca de 

informações já realizadas evidenciam a preocupação de diferentes setores da 

sociedade quanto ao assunto. Na tragédia do Titanic, observa-se, após a análise 

das teorias da comunicação, que a comunicação com o Californian não foi completa.  

 A concorrência entre as empresas envolvidas, tanto as de comunicação 

quanto a dos próprios navios, neste caso, teve um efeito desastroso para os 

passageiros afetados pela falta de socorro do navio Californian, que poderia tê-los 

ajudado e evitado milhares de mortes. 
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Considerações Finais 

  
 Como mostra este artigo, não seguir o processo de comunicação até o fim 

pode criar ruídos catastróficos, pois é pela comunicação que os objetivos tornam-se 

claros. É pelo completo processo de uma boa comunicação, quando emissor se faz 

entender plenamente pelo receptor, demonstrando a ele que de fato entendeu a sua 

mensagem, sem ruídos, com um feedback. 

Uma boa comunicação é essencial para a eficácia de qualquer organização 
ou grupo. Parece razoável afirmar que uma das principais forças que podem 
impedir o bom desempenho de um grupo é a falta de uma comunicação 
eficaz. A comunicação é mais do que simplesmente transmitir um significado. 
Ela precisa ser compreendida. Portanto, a comunicação precisa incluir a 
transferência e a compreensão do significado. A comunicação eficaz tem de 
se dar de tal forma que a figura mental percebida pelo receptor seja idêntica à 
do emissor (ROBBINS, 2007). 

Do estudo do referencial teórico, pode-se constatar que houve uma falha na 

comunicação entre os navios Titanic e Californian, pois o processo de comunicação 

não foi seguido até o fim.  Após os estudos realizados para a elaboração deste 

trabalho, percebeu-se o que realmente aconteceu e analisou-se a possibilidade de 

que mais vidas poderiam ter sido salvas, diante da catástrofe que acometeu o navio 

Titanic. Contudo, observou-se também que a comunicação via telégrafo sem fio, 

embora pudesse ter salvado mais milhares de pessoas, foi a responsável pelas mais 

de 700 vidas salvas: foi através deste meio de comunicação que os operadores 

Marconi entraram em contato com o Carpathia, o navio que resgatou os 

sobreviventes. 
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