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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                    Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Palavra das Professoras-autoras
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Estimado(a) estudante,

Como é bom receber você neste curso de Relações Públicas!

Esta será uma grande oportunidade de compartilharmos contigo os nossos 

conhecimentos profissionais. Nossa profissão é recente e vem despontando 

como uma área de vanguarda, que cresce e se fortalece cada dia mais. As 

pessoas que têm a oportunidade de conhecer um pouco da essência das 

Relações Públicas compreendem a importância e a abrangência dessa profis-

são. Este material foi elaborado pensado especialmente em você, portanto 

é importante que você aproveite e absorva as informações e use-as no seu 

cotidiano.

Por isso, você é uma pessoa privilegiada, pois tem em mãos um material que 

contempla uma diversidade de bagagem cultural e a visão de grandes no-

mes da profissão. Faça um bom uso dos conhecimentos aqui contemplados. 

Leia e seja um multiplicador de boas informações.

Sabemos que o conhecimento é um dos bens, que ao tomarmos posse, em 

hipótese alguma nos será retirado. Então esse deve ser o seu maior incentivo 

– estude, conheça, aprofunde-se e faça a diferença onde você estiver.

A modalidade de Educação a Distância – EaD é uma grande oportunidade de 

difundir o conhecimento em país de dimensões geográficas como o nosso. 

Portanto, este material didático é sem fronteiras e ao longo do curso sugeri-

mos o uso de todos os recursos que a tecnologia nos proporciona, com o uso 

de mídias diversas: internet, vídeos, filmes, textos, entre outros. O estudante 

que estuda nessa modalidade tem a grande missão de buscar incessante-

mente o conhecimento, aproveitando a orientação do professor formador. 

Dessa forma, você não é um aluno qualquer. Você é o protagonista da sua 

história! 

Bons estudos!

Abraços,

Carla Simone Burdzinski

Cejane Vieira Borges 





A disciplina de Relações Públicas é muito interessante e traz bastante conhe-

cimento em uma área profissional em crescente formação. Pela sua comple-

xidade apresenta diferentes opções de atuação e incontáveis benefícios para 

as instituições que sabem fazer boas estratégias.

Nesta disciplina você vai compreender algumas informações fundamentais 

sobre comunicação organizacional, e, também, entender por que o plane-

jamento é a base das ações de relações públicas. Os fundamentos para a 

construção deste material vem de autores e estudiosos da área, e também 

de sites, artigos de internet e outras informações atualizadas que podem ser 

encontradas na rede.  Ela está dividida em oito aulas, perfazendo cerca de 

40 horas/aula. 

As aulas estão divididas da seguinte forma: 

Aula 1 –  História das relações públicas

Aula 2. Papel do profissional de relações públicas 

Aula 3 - Públicos

Aula 4 - Mapeamento lógico de públicos

Aula 5 - Funções e atividades de relações públicas

Aula 6 - Opinião

Aula 7 - Instrumentos de relações públicas

Aula 8 – Planejamento

Agora que você já sabe um pouco mais sobre esta disciplina vamos lá? boas 

aulas!

Apresentação da Disciplina
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Objetivos:

• identificar como surgiram as relações públicas; e

• perceber a importância dessa profissão para as instituições pú-

blicas e privadas.

Prezado(a) estudante,

Relações públicas é uma área muito em voga, crescendo cada vez mais e 

fazendo parte das diversas esferas profissionais da sociedade. Vamos iniciar 

nossos estudos relatando os fatos históricos para maior compreensão.

As relações públicas surgiram junto da humanidade, pois, a partir do mo-

mento em que os homens tiveram a necessidade de se comunicar as rela-

ções públicas passaram a existir.

Na antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, as manifestações de ati-

vidades de relações públicas se mostraram diferentes das de nossos dias. 

Figura 1
Fonte: sxc.hu
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Vale a pena lembrar que a denominação public relations somente despon-

tou no século XIX (em 27 de outubro de 1807), quando o presidente nor-

te-americano Thomas Jefferson, em uma mensagem dirigida ao congresso 

norte-americano, empregou a expressão para destacar a necessidade de um 

"estado de espírito" entre governo e povo (Portal de Relações Públicas e 

transmarketing).As relações públicas formam hoje uma nova atividade quan-

do se fala que elas estão, gradativamente, se organizando num corpo de 

conhecimentos.

É interessante perceber que tanto a esfera privada quanto a pública começa-

ram a valorizá-las. No plano dos órgãos governamentais essa valorização se 

deu, devido ao fato de que o público, reivindicava um tipo de  serviço que 

atendesse a seus anseios.

Evidentemente, tanto nas instituições privadas como nas públicas, 
as relações públicas tornaram-se uma necessidade incontestável. Elas 
são uma das mais novas profissões e hoje se apresentam com um 
complexo de atribuições que são indispensáveis ao êxito das organi-
zações públicas ou privadas. Isso porque empresários e governantes 
sentem a necessidade de vir ao público para conhecer e avaliar atitu-
des, opiniões e aspirações do público com que se relacionam (Portal de 

Relações Públicas e transmarketing).

Pensando na afirmação apresentada no site citado acima, as relações pú-

blicas têm a função não apenas de informar vastamente, mas também de 

criar ou formar públicos conscientes de seus propósitos em benefício da 

comunidade. 

O capítulo "Pré-história", disponível no Portal de Relações Públicas e Trans-

marketing, traz a informação de que o termo relações públicas, na verdade, 

apareceu em 1882, na Yale Law School, nos Estados Unidos da América, 

na ocasião da realização de uma conferência. Porém o ano de 1882, ficou 

famoso na história das relações públicas, porque assinalou o surgimento 

da frase: "O público que se dane", atribuída ao Comodoro Vanderbilt 

(empreendedor americano) ou a seu filho, Willian Henry, numa entrevista 

coletiva dada a jornalistas de Chicago.

O site cita ainda que as relações públicas, no seu atual conceito, surgiram 

com Daniel Villard, presidente da Baltimore-Ohio Railroad, em 1910, quando 

esse homem de negócios utilizou a expressão "nossas relações públicas" 

Relações PúblicasRede e-Tec Brasil 14



em vez de "nossas relações com os públicos", que vinha sendo empregada 

anteriormente (Portal de Relações Públicas e Transmarketing).

Nos Estados Unidos, são considerados precursores das relações públicas, 

Sam Adams, Amos Kendall, o presidente Abraham Lincoln e Phineas Barnun. 

Este último poderia ser chamado de "Pai das relações não-públicas", isto é, 

da mistificação das relações públicas.

As primeiras décadas do século XX marcaram o aparecimento dos poderosos 

monopólios, a concentração de riquezas em poucas mãos e a consequente 

hostilidade do povo norte-americano contra o mundo dos negócios. Não 

eram somente os trabalhadores que se organizavam em incipientes sindica-

tos para enfrentar os poderosos, mas a própria classe média que se manifes-

tava, principalmente por meio da imprensa, contra os abusos das empresas 

(Portal de Relações Públicas e Transmarketing). 

Os muckrakers (exploradores profissionais de escândalos) conseguiam pio-

rar ainda mais a situação, já que relatavam com pormenores e exageros, a 

vida imoral dos magnatas do mundo dos negócios. Por essa época, atingi-

ram seu apogeu os célebres tycoons, empresários que faziam graça de seus 

métodos despóticos no lidar com seus operários. 

De acordo com o Portal de Relações públicas e Transmarketing, o cresci-

mento da onda de protestos obrigou o governo norte-americano a tomar 

algumas medidas legais e propor ao congresso leis contra os monopólios 

e cartéis. Os homens de empresa sentiram, então, necessidade de vir ao 

público para tentar explicar suas atividades, por intercessão de advogados e 

jornalistas. Nesse período John ockefeller Jr. contratou os serviços de Ivy Lee, 

um antigo jornalista novaiorquino. A primeira providencia de Ivy Lee foi dis-

pensar os agentes de segurança que acompanhavam a família Rockefeller. 

Em seguida, abriu as portas da organização para a imprensa e admitiu o diá-

logo com líderes da comunidade e do governo. Dentre essas e outras ações, 

Lee ficou conhecido como o primeiro a colocar em prática os princípios e as 

técnicas das relações públicas.

Outro nome importante na história das relações públicas é George Creel. Ele 

era jornalista e organizou o United Public Information Office, que funcionou 

como um dos primeiros serviços de Relações Públicas no âmbito governa-

mental (Portal de Relações Públicas e Transmarketing).

Muckrakers - grupo de jornalis-
tas de 1890 e 1920 que trans-
formou a sociedade americana 
de cabeça para baixo, expondo 
a corrupção e informando os 
leitores sobre importantes 
questões sociais.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - História das relações públicas 15



Edward Bernays foi o primeiro professor de relações públicas no meio uni-

versitário, quando lecionou a disciplina na Universidade de Nova Iorque. Por 

volta de 1935, inúmeras universidades e colégios norte-americanos possuí-

am cursos de sobre a atividade.

A primeira escola de Relações Públicas, nos Estados Unidos da Amé-
rica e no mundo, foi a Escola de Relações Públicas e Comunicação da 
Universidade de Boston (1947) (Portal de Relações Públicas e trans-
marketing.)

Um período que exigiu a utilização das técnicas das relações públicas foi a 

depressão econômica em 1929. Era necessário informar à população so-

bre a situação que o país vivia no campo econômico-financeiro. O Professor 

Bernays escreveu que nesse período explodiu uma revolução nas Relações 

Públicas, por meio da ideia central de que o interesse público e o interesse 

privado deveriam.

A era de Roosevelt

O período Rooseveltiano (de 1933 a 1945) marcou o início da época de 
ouro das relações públicas nos Estados Unidos da América. Além de 

um político sagaz, Roosevelt soube relacionar-se bem com o público, ao 

vencer suas batalhas através dos veículos de comunicação massiva, que uti-

lizava com habilidade. Ainda de acordo com o Portal de Relações Públicas e 

Transmarketing:

Foi nesse período que surgiram os mais completos serviços de impren-

sa nas principais repartições federais. Os jornalistas eram credenciados 

juntos aos poderes públicos e, uma vez por semana, o presidente Roo-

Figura 2
Fonte: sxc.hu
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sevelt recebia os homens de imprensa na Casa Branca. Foi também o 

tempo das famosas conversas ao pé do fogo, quando semanalmen-

te Roosevelt prestava contas ao povo norte-americano das atividades 

e projetos governamentais, através de cadeias de emissoras de rádio 

(Portal de Relações Públicas e Transmarketing).

As primeiras pesquisas de opinião pública também foram realizadas 
pelo governo norte-americano, que se utilizaram das instituições es-
pecializadas. A intenção era observar as reações do povo com rela-
ção à revolução político-econômica.

O período da guerra mundial trouxe diferentes problemas que necessita-

vam e  informações extensas para todo o povo. A partir do fim da Segunda 

Grande Guerra, as relações públicas, nos Estados Unidos da América, ti-

nham alcançado um estágio de progresso e de aceitação que facilitava seu 

desenvolvimento em outros países no mundo.

1.1 Relações públicas no Brasil
De acordo com o site Portal de Relações Públicas e Transmarketing, pela 

primeira vez no Brasil (em 30 de janeiro de 1914) criava-se um departamento 

com a denominação de Relações Públicas. Ele foi criado pela The Light and 

Power Co. Ltda., concessionária da iluminação pública e do transporte cole-

tivo da capital paulista, conhecida durante muitos anos como Light. 

A direção da Light, sentindo a necessidade de um setor especializado para 

cuidar do seu relacionamento com os órgãos da imprensa e com os poderes 

concedentes, no sentido de desenvolver um trabalho de Relações Públicas 

com a imprensa, objetivou o esclarecimento da opinião pública. 

O Portal de Relações Públicas e Transmarketing traz, ainda, que, em 1975, 

na reunião do então Conselho Nacional da ABRP – Associação Brasileira de 

Relações Públicas, foi instituída a Medalha Eduardo Pinheiro Lobo, destina-

da a premiar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que 

tivessem relevantes serviços prestados à classe dos profissionais de relações 

públicas.

A profissão é regulamentada pela Lei 5377, de 11 de dezembro de 
1967, que estabeleceu parâmetros de atuação ética e atendimento à 
sociedade. A condição profissional da atividade, mesmo valorizada 

Associação Brasileira de 
Relações Públicas, fundada 
em São Paulo, em 21 de julho 
de 1954.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - História das relações públicas 17



no que tange à condição estratégica, não é personificada pelo profis-
sional com direito de exercê-la.

Tal condição está mudando a partir da atividade de grupos que discutem a 

profissão pela Internet e a partir da maior atuação dos Conselhos Regionais 

de Profissionais de relações públicas. Importante ressaltar que a profissão, por 

ser regulamentada, não pode ser exercida por qualquer indivíduo, que, sem a 

chancela legal, será punido com multa e abertura de processo criminal.

De acordo com o Wikipédia, a  regulamentação da profissão no Brasil acon-

teceu no ano de 1967. Para isso, diversas  atividades foram realizadas por 

entidades representativas de classe, universidades, grupos autônomos e pro-

fissionais da área de RP, para o reconhecimento da profissão e de sua poten-

cialidade em diversos setores da sociedade. 

O Wikipédia destaca também que por ser uma  profissão relativamente re-

cente no país, uma das primeiras iniciativas foi a campanha relações pú-

blicas, em 1982, na qual o intuito era motivar as áreas governamentais e 

empresariais sobre a necessidade de contratarem um profissional de RP e 

orientar o próprio profissional sobre a importância das associações de classe 

e da sua correta atuação na área.

Com o surgimento da Internet, foi possível estabelecer novas formas de ação 

para popularizar a profissão. Entre as ações mais antigas no mundo virtual 

e presentes até hoje, estão o Portal de Relações Públicas e Transmarketing 

(www.portal-rp.com.br) e o Portal Mundo das Relações Públicas (www.mun-

dorp.com.br).

Cada vez mais, temos observado o surgimento de blogs e sites que tratam 

do reconhecimento profissional, por vezes não diretamente, mas sim por 

meio da expressão das conquistas dos profissionais, das agências e das orga-

nizações contratantes, com a proposta de instaurar e consolidar uma nova 

perspectiva para a área.

Em meio a essa luta pelo reconhecimento profissional e também pela defini-

ção oficial deste profissional, pode-se dizer que Relações Públicas é o esforço 

deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, para esta-

belecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização, pública 

ou privada, e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os 

grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente (Wikipédia).

Que tal visitar o site da 
Associação Brasileira de Relações 

Públicas no endereço http://
www.abrpnacional.com.br/ e 
conhecer documentos, decretos e 

os estatutos que regulamentam 
a profissão. Acompanhe também 

eventos e notícias da área.

No Brasil, destaca-se também 
a atuação do grupo liderado 
pelo professor Mário Wagner 

Vieira da Cunha, do Instituto de 
Administração da Universidade 

de São Paulo, que realizou, 
em 1949, várias conferências 

sobre relações públicas e suas 
correlações com a propaganda e 

as ciências sociais.
Em 1959, foi instituída a 

disciplina de Relações Públicas 
Governamentais no Curso de 

Administração Geral do então 
DEA. Em 1960, foi instalado 
o primeiro Curso Especial de 
Relações Públicas. Em 1964, 

o curso foi transformado 
em Curso de Formação em 

Grau Médio, com três níveis 
(Portal de Relações Públicas e 

Transmarketing).

Relações PúblicasRede e-Tec Brasil 18



Relações Públicas designa a profissão e o profissional dessa atividade 
de comunicação; podendo ofertar uma variedade de funções a serem 
exercidas para as diversas organizações (privadas, públicas ou do ter-
ceiro setor). O objetivo das Relações Públicas é o equilíbrio entre a 
identidade e a imagem de uma organização. Foca-se a imagem insti-
tucional e a relação com a opinião pública (Wikipédia).

Resumo
As Relações Públicas surgiram com a necessidade de se estabelecer um di-

álogo entre as instituições (públicas e ou privadas) e os seus públicos estra-

tégicos, de forma a promover a comunicação e a interação, bem como a 

imagem institucional positiva.

Atividades de aprendizagem
Responda:

1. Qual a influência econômica, política e social do surgimento oficial da 

profissão de relações públicas?

2. Qual a importância do profissional Ivy Lee para a profissão de relações 

públicas?

Rede e-Tec BrasilAula 1 - História das relações públicas 19



3. O que você entendeu por relações públicas?

Você viu como as relações públicas são essenciais para o dia a dia das orga-

nizações públicas e privadas. Identificar o surgimento da profissão faz com 

que você conheça, também, um pouco de história e da influência econômica 

e política no surgimento das profissões. Entender a profissão contribui com 

a escolha estratégica de se relacionar com os públicos. 

Na próxima aula, você reconhecerá o que faz um profissional de relações 

públicas, quais são o objetivo da profissão e suas implicações. Até lá!
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Objetivo:

• identificar o papel do profissional de relações públicas e sua 

área de atuação profissional.

Aula 2. Papel do profissional de   
   relações públicas

Caro(a) estudante,

O profissional de relações públicas (RP) é o responsável pela comunicação 

integrada da organização, pela sua comunicação com os mais diversos pú-

blicos (público interno, setorial, externo) e pela comunicação institucional. 

Para isso, usa diversos instrumentos e canais de comunicação, entre eles 

os house organs (jornais, revistas, boletins etc.) e os eventos (seminários, 

encontros, reuniões etc.). Quer saber mais sobre o paple deste profissional? 

então vamos à aula!

O profissional de RP desenvolve e destaca o relacionamento institucional 

com os públicos estratégicos, e identifica oportunidades e necessidades de 

comunicação da instituição com a sociedade, em situações harmônicas ou 

controversas.

Ele executa e avalia as políticas de relacionamento de maneira ética 
e estratégica, envolvendo os segmentos sociais, dando suporte para 
que a instituição se adapte ao ambiente de constante transformação. 

2.1 Objetivos das relações públicas
Retiramos do site wikipédia, alguns 

dos objetivos da área de RP. Leia:

• construir, manter ou reformar a 

reputação positiva de uma institui-

ção, seja ela produto, marca, em-

presa, entidade, organização civil 

ou governamental, pessoa física;

House Organ - é a denomi-
nação dada ao veículo (jornal 
ou revista) de uma empresa 
ou entidade. Ele geralmente é 
concebido para divulgar os fatos 
e as realizações da empresa ou 
entidade e pode assumir diferen-
tes configurações, dependendo 
do público a que se destina. A 
maioria dos house organs tem o 
público interno como prioritário 
(Comunicação Empresarial On 
Line).

Figura 3
Fonte: sxc.hu
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• pensar e gerenciar as relações da organização com todos os seus públicos 

e o impacto na reputação;

• gerenciar crises;

• planejar e organizar eventos dentro do conceito institucional e organiza-

cional, visando objetivos estratégicos de relacionamento público;

• promover pesquisas de opinião pública;

• planejar e produzir publicações institucionai;

• desenvolver atividades de relacionamento com a mídia (muito mais am-

plas de uma simples assessoria de imprensa);

• desenvolver atividades de relacionamento com a comunidade a partir de 

políticas de responsabilidade social;

• reconciliar o interesse público ou ajustar-se a ele;

• desenvolver, através da comunicação, o entendimento do público inter-
no com relação às orientações diretivas conforme planejamento estra-
tégico estabelecido em função de objetivos organizacionais;

• identificar e construir canais e códigos de linguagens que possibilitem a 

aceitação ética e democrática dos objetivos organizacionais por parte dos 

públicos;

• monitorar as variáveis de comportamento dos públicos de interesse da 

Figura 4
Fonte: sxc.hu
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organização;

• instrumentalizar, através de informações estratégicas, a cúpula direti-

va, para permitir decisões claras e lógicas face ao contexto político, social, 

econômico, tecnológico em que está inserida a organização (WIKIPÉDIA).

Veja também as  categorias relevantes do mundo das Relações Públi-
cas.

a)  Comunicação estratégica

É um sistema de comunicação que reúne atividades mercadológicas e insti-

tucionais. Os profissionais que lidam com a comunicação estratégica são os 

bacharéis em Comunicação, Relações Públicas, Jornalismo e Administra-

ção de Empresa. 

A comunicação estratégica é a forma de articular esforços, ações e 
produtos de comunicação, planejados e desenvolvidos por uma em-
presa ou entidade, com o objetivo de consolidar a sua imagem junto 
a públicos específicos ou à sociedade como um todo.

b) Público interno

Estabelecido por indivíduos que tenham vínculo institucional com a empresa 

ou organização, de forma remunerada e hierárquica, em que estejam sub-

metidos a orientações diretivas e gerenciais.

c)  Responsabilidade social

Refere-se ao cumprimento de deveres e obrigações junto a sociedade, retri-

buindo  por algo alcançado ou permitido, modificando hábitos e costumes, 

como por exemplo, a inserção de indústrias em locais que antes, eram utili-

zados por camponeses e que agora devem ser recompenados por esta ação. 

Dentro do contexto da responsabilidade social você pode encontrar 
as seguintes definições: 

Responsabilidade Social Corporativa como sendo um  conjunto amplo 

de ações que beneficiam a sociedade e as corporações, levando em conta a 

economia, educação, meio ambiente, saúde, transporte, moradia, atividades 

Uma empresa que patrocina 
um time de futebol ou vôlei que 
tenha condições de se manter 
sozinho pode praticar atos de 
responsabilidade social? Sim, 
desde que torne mais fácil o 
acesso à educação, ao esporte, 
à cultura e à comunidade local 
envolvida.
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locais e governo. Essas ações devem trazer benefícios mútuos entre a empre-

sa e a comunidade, além de melhorar a qualidade de vida dos funcionários, 

da empresa e da população.

Responsabilidade Social Empresarial é uma forma de gestão ética e 

transparente que minimiza os impactos negativos no meio ambiente e na 

comunidade. 

d)  Planejamento estratégico 

O Planejamento estratégico é um procedimento gerencial que tem como 

objetivo a otimização da relação entre empresa e meio ambiente. Trata-se de 

uma resposta que a organização precisa apresentar ao seu ambiente diante 

de um contexto de mudanças. Ele formula objetivos para seleção de progra-

mas de ação em que se leva em conta as condições da empresa e o que se 

espera alcançar, buscando sempre a coerência nas ações. 

O planejamento estratégico orientado ao mercado cumpre exatamente essa 

função, pois busca manter uma flexibilidade viável de seus objetivos, de suas 

habilidades e de seus recursos enquanto mantém um compromisso com o 

lucro, com o seu crescimento e com sua missão organizacional (Portal Rabbit 

Partnership).

e) Assessoria de imprensa 

No que diz respeito à comunicação desenvolvida para as organizações, a 

assessoria de imprensa é um componente que faz parte das atividades de 

comunicação. Sua principal função é estabelecer ligações diretas entre orga-

nizações do primeiro, segundo e terceiro setor e, dessa forma, a  assessoria 

de imprensa trata da gestão do relacionamento entre pessoas físicas, entida-

Figura 5
Fonte:sxc.hu
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des, empresas, órgãos públicos e imprensa. 

No Brasil, os profissionais que desempenham a função de assessoria de im-

prensa costumam ter formação em Relações Públicas e em Jornalismo. Em 

outros países, a função não é reconhecida como jornalística, e sim como 

somente de RP (WIKIPÉDIA).

É importante explicar que assessoria de imprensa e publicidade são ativida-

des distintas. A assessoria de imprensa é uma forma de conquistar cobertura 

editorial (reportagens, notas em colunas, etc.) com apelo informativo e não 

comercial. A publicidade usa espaços pagos (anúncios) em mídia eletrônica 

ou impressa, para veicular a imagem de produtos, serviços ou empresas.

A assessoria de imprensa atua para um cliente particular ou instituição que 

se denomina assessorado; e o interesse pela assessoria, em geral, é determi-

nado pela geração de informações de interesse público.

f) Release

O release é um comunicado da empresa, em papel timbrado, dirigido aos 

veículos de comunicação para inserção gratuita. É usado geralmente como 

um canal de comunicação entre a empresa, o veículo de comunicação e o 

público externo. 

O conteúdo de um release é informativo e o mesmo tem o objetivo de divul-

gar fatos ou ideias sobre pessoas e instituições.

Figura 6
Fonte: sxc.hu
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É estruturado da seguinte forma:

• título, que deve ser curto e conciso, dando ideia do assunto; 

• lide, adequação do texto ao padrão jornalístico;

• corpo da notícia, composto de frases curtas e palavras de uso corrente; 

• fotos e legendas, que são os complementos das informações. 

Veja o modelo de release apresentado abaixo:

Figura 7
Fonte: http://newsroom.motorolasolutions.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=6509&NewsAreaID=2
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Resumo
Manter canais de comunicação entre as instituições e seus públicos estraté-

gicos é uma das principais atribuições dos profissionais de relações públicas. 

Para isso, conhecer a comunicação estratégica e focar nos objetivos institu-

cionais é imprescindível.  

Nesta atividade você vai colocar em prática um pouco do que já vimos até 

agora e, com isso, perceber a importância desses conhecimentos para a sua 

carreira.

Atividades de aprendizagem
Leia o comentário da atividade e responda:

1. Agora que você já conhece os objetivos das relações públicas, como você 

poderia definir essa profissão?

2. Com base no que você leu nesta aula, cite dois exemplos de ações de 

responsabilidade social e faça seus comentários.

3. De acordo com tudo o que foi visto, qual é a importância da comunicação 

entre as instituições e o público?

Se tiver acesso, assista ao 
filme Menina dos Olhos e 
conheça mais sobre a prática 
de relações públicas. O filme 
é uma emocionante comédia 
sobre Ollie, interpretado por 
Ben Affleck. Ele faz o papel 
de um executivo de relações 
públicas bem sucedido de Nova 
Iorque que, em certo momento 
da carreira, se vê como um pai 
solteiro. Para piorar, ele fica 
desempregado. Algum tempo 
após se mudar com a filha para 
o subúrbio, Ollie conhece a 
sexy e despojada Maya, uma 
atendente de videolocadora que 
o ajuda a perceber que ele já 
tem as melhores coisas da vida.
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4. O que você entendeu por assessoria de imprensa?

Informação é o grande diferencial na vida das instituições públicas e priva-

das.  Por meio de atividades planejadas de relações públicas são realizados 

projetos e ações que promovem o relacionamento institucional. 

Agora que você já reconheceu a importância da comunicação vai reconhecer 

na próxima aula, um pouco mais sobre o público: conceitos, origem, evo-

lução e definições vinculadas à atividade de relações públicas. Não perca, 

temos muito a descobrir sobre a importância do público!
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Objetivo:

• compreender o conceito de público no contexto das  relações 

públicas. 

Olá estudante;

Antes de iniciar a aula, vamos falar sobre o termo 'público'. Ele pode ser 

definido como um grupo de indivíduos com interesses comuns. Com essa in-

formação, agora iniciaremos a aula. Com isso, conceitua-se como sendo um 

conjunto de indivíduos cujos interesses comuns são atingidos pelas ações 

de uma organização, instituição ou empresa, e cujos atos afetam direta ou 

indiretamente os interesses da organização.

No texto Gestão de marketing, público é definido como um “agregado ou 

conjunto instável e heterogêneo de indivíduos pertencentes a grupos sociais 

diversos, dispersos sobre determinada área, que pensam e sentem de modo 

semelhante a respeito de problemas, interesses, gostos ou movimento de 

opiniões” (COIMBRA, 2013).

Corrêa (1993, p. 44), pesquisador e estudioso da área, define o público 

como uma aglomeração de indivíduos devidamente organizados, equipados 

de informações sobre algum assunto, em permanente discussão na busca de 

um acordo comum. Complementando as informações de Corrêa, Evangelis-

Figura 8
Fonte:sxc.hu
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ta (1977) descreve que os públicos são um dos objetos das Relações Públicas 

e influenciam a estruturação organizacional dessa atividade. Influenciam na 

estruturação das relações públicas de uma empresa, a quantidade de pesso-

as e o número de públicos.

 Além dos conceitos apresentados acima, podemos dizer ainda que:

a) Público como objeto específico de relações públicas

O Parlamento Nacional de Relações Públicas, movimento de atualização da 

atividade, ao apresentar o documento final de seu trabalho no XV Congres-

so Brasileiro de Relações Públicas, realizado em 1998, na cidade de Salvador 

(BA), estabeleceu que fosse competência das relações públicas diagnosticar 

o relacionamento das entidades com seus públicos. 

Pode ser definida por meio de um conceito preciso de relacionamento com 

públicos específicos para atingir seus objetivos institucionais e mercadoló-

gicos. Foi nesse sentido que o Parlamento Nacional, em suas conclusões, 

considerou que a atividade tem por objetivo o “estabelecimento de rela-

cionamentos”. Dessa forma, todos entenderão que o estabelecimento de 

relacionamento estratégico da organização com os públicos específicos é 

atividade de relações públicas.

O novo passo a ser dado, com base em critérios seguros, será explicar, de 

forma coerente e precisa, como estabelecer relacionamentos estratégicos 

por meio do conhecimento dos públicos de interesse das organizações, defi-

nindo tipos, objetivos e expectativas desses relacionamentos.

É fundamental conhecer o conceito de público na literatura acadêmi-
ca, identificar os públicos com os quais lidam as empresas e as razões 
dessa ligação:

Figura 9
Fonte: sxc.hu
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A primeira preocupação é o estudo teórico do tema, a partir dos conceitos 

comumente admitidos, verificando se são adequados ou não à atual realida-

de organizacional, se existem convergências ou divergências em sua formu-

lação e aplicação, procurando ainda identificar os critérios que sustentam as 

definições. 

É importante estudar a formação do conceito de público e o posicionamento 

dos diversos autores. 

É necessário um paradigma que permita definir com maior precisão os pú-

blicos e os papéis desempenhados junto às organizações. Segundo Andrade 

(1983, p. 68), é um erro generalizado não se fixar uma conceituação exata 

para “público em relações públicas”. O público representa, para ele, a 
matéria-prima das relações públicas. No Brasil, Andrade é o autor que 

mais se preocupou em esclarecer o conceito de público, em diferentes obras, 

a partir de uma posição psicossociológica. 

A necessidade de se determinar, de maneira clara os públicos aos quais são 

dirigidos os projetos de comunicação, e com os quais a empresa tem necessa-

riamente de lidar pode ser verificada na afirmação de Philip Lesly (1995) que 

diz que as comunicações são básicas para a experiência diária de todo  indi-

víduo moderno e de toda organização independente do seu tamanho. Para 

o autor, o ser humano necessita classificar o que acontece no seu meio am-

biente assim como qualquer organização deve compreender os grupos que 

influenciam para alcançar o objetivo dos diversos públicos de seu interesse.

Autores de relações públicas, como Philip Lesly, Doug Newsom, Alan Scott 
M. Cutlip, Allen H. Center e Dennis L. Wilcox, ao estudar os relacionamentos 

das organizações com seus públicos, consideram essa relação em uma visão 

macro, direcionada aos papéis que os diferentes públicos desempenham na 

sociedade e, como parte dela, estudam os laços desses públicos com as or-

ganizações. 

Philip Lesly analisa com cuidado o público empregado, a comunidade na qual 

se situam todos os demais públicos, como nela se formassem uma “pirâmide 

do poder”. Dirige, ainda, sua atenção a públicos que denomina “especiais”, 

representados por mulheres, jovens, negros, idosos e outros. 

O público não é um todo monolítico, observam unanimemente todos 
os autores.
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Para Wilcox, trata-se de uma mescla de grupos com diversas características 

culturais, étnicas, religiosas e econômicas cujos interesses podem coincidir 

ou não. Os manuais são unânimes em afirmar que é fundamental identificar 

os públicos, conhecê-los e saber lidar com eles para que as organizações 

sejam bem-sucedidas nesse relacionamento. Com base nesse princípio, ofe-

recem extenso rol de públicos, avaliados como fundamentais e prioritários 

para a imprensa, que carece relacionar-se com eles pelo motivo institucional, 

promocional ou de negócios.

Por fim, pode-se dizer que as Relações Públicas se dirigem a diferentes pú-

blicos. Com efeito, não existe um público, mas uma pluralidade de públicos, 

um grande número de públicos, diferentes uns dos outros.

b) A conceituação de públicos internos, externos e mistos

Esta parte é dedicada ao exame da definição de públicos mais comum e acei-

ta pelas escolas brasileiras, que defende a subdivisão simplista de públicos em 

internos, externos e mistos. Essa conceituação é analisada à parte, porque se 

tornou um paradigma quase único na explicação da relação das organiza-

ções com seus públicos e fundamenta, também, a criação de novos conceitos 

como os apresentados por Lammertyn e Cesca, também analisados.

Ao se referir à classificação de públicos sob o critério geográfico (conti-

guidade, proximidade física), em internos, Simões (1995) afirma que: “(...)

ninguém a contestou na visão anterior das relações públicas, apesar de sua 

restrita utilidade para sua elaboração de diagnósticos e prognósticos de di-

nâmica da relação.” (SIMÕES, 1995, p. 131). O autor escreve também que: 

“Os públicos precisam ser compreendidos sob outra ótica. É imprescindível 

identificá-los, quanto ao poder que possuem de influenciar os objetivos 

organizacionais, obstaculizando-os ou facilitando-os.” (SIMÕES, 1995. p. 

131).

Figura 10
Fonte:sxc.hu
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Em busca de critérios para a identificação de públicos, Kunsch apresenta 

uma conceituação tradicional:

O estudo sobre público é outro tema a ser analisado e pesquisado pelos 

profissionais de comunicação, pois, na prática, há inúmeras dúvidas 

quanto ao conceito de público objeto do trabalho de comunicação. O 

critério de públicos interno, externo e misto não satisfaz mais as con-

dições atuais de relacionamento das organizações por não abranger 

todos os públicos de seu interesse, não defini-los adequadamente, não 

precisar o tipo e a extensão, nem explicar sua dimensão (KUNSCH, 

1997, p. 13).

Nessa mesma matéria, depois de um levantamento sobre critérios que po-

deriam ser empregados na classificação dos públicos de modo a atender às 

novas formas de relação da empresa com eles, acenou-se com a criação de 

um paradigma que considerasse os públicos constitutivos da organização, 

os que contribuem para a viabilização e aqueles que colaboram, de maneira 

qualificada, para o êxito empresarial. 

Se buscarmos os manuais de relações públicas, podemos verificar que a pre-

ocupação desses materiais é criar listas de públicos e estabelecer normas 

heterogêneas para se lidar com cada um deles e com alguns de seus seg-

mentos; sem, porém, apresentar referencial teórico confiável.

 O sucesso desse trabalho depende do acerto dessa proposta, de seu plane-

jamento e execução, segundo as opiniões de Marston (1979) e de Newsom 

e Scott (1976). A crítica que se faz é que essa maneira de raciocinar trata 

todos os públicos como se sua interação com a empresa fosse sempre igual 

e apresentasse o mesmo peso, critério que não pode ser aceito.

 Muitos autores descrevem os públicos como grupos reunidos por interesses 

comuns, em sintonia com definições psicossociológicas. Esse conceito de 

público é definido por Rabaça (1978):

“[...]conjunto de interesses comuns, atingidos pelas ações de uma or-
ganização, instituição ou empresa, e que afetam direta ou indireta-
mente os interesses da organização.” (RABAÇA 1978, p. 604).

Acolhendo esses conceitos sociológicos como aplicáveis às relações 
públicas, verificamos que permanece a ideia de público como gru-
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pos de pessoas que enfrentam uma controvérsia e tentam resolvê-
-las dentro de parâmetros que podem ser favoráveis à organização 
ou até contra ela, na medida em que os públicos podem ser mais ou 
menos autônomos em suas ações.

Na prática, persiste o foco tradicional das três categorias de públicos. Cada 

autor determina aleatoriamente quem são os grupos que compõem cada 

categoria, muitas vezes até de forma contraditória, não havendo, portanto, 

acordo quanto à definição e à segmentação dos públicos. Andrade (1994, p. 

78) consolidou esse conceito e o expressou categoricamente ao dizer:

Para nós, os públicos classificam-se em interno, misto e externo, que 

se originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da 

clientela e dos expectadores, após o estabelecimento do “diálogo pla-

nificado e permanente”, entre a instituição e os grupos que estejam 

ligados a ela, direta ou indiretamente (ANDRADE, 1994, p. 78).

Focaliza-se, para efeito de clareza, nas três categorias separadamente, pois 

é grande a confusão na sua explicitação. Foram selecionadas as opiniões de 

alguns autores para explicar o sentido dado a cada um desses conceitos, 

que podem ser verificados detalhadamente no quadro comparativo no final 

dessa análise.

- Público interno 

Em sua acepção mais comum, a conceituação de público está baseada nos 

critérios das ligações socioeconômicas e jurídicas que podem existir entre os 

públicos e as organizações, como é ensinado nos cursos de relações públicas:

Figura 11
Fonte:sxc.hu
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Público interno é aquele que apresenta claras ligações socioeconô-
micas e jurídicas com a empresa em que trabalha, vivenciando suas 
rotinas e ocupando o espaço físico da instituição. 

Esse público é, basicamente, constituído pelos empregados. Outras defini-

ções, mais amplas ou restritas, mantêm o foco da ligação jurídica ou da 

aproximação.

Para Ferreira (2002) público interno é: “[...] segmento do público constituído 

essencialmente dos diretores e empregados de uma empresa ou organiza-

ção, incluindo, eventualmente acionistas, conselheiros, vendedores.” (FER-

REIRA 2002, p. 141).

Podemos ainda considerar as ideias de Carlos Rabaça que apresenta uma 

definição ainda mais abrangente: “conjunto de segmentos do público, cons-

tituídos pelas pessoas que são mais próximas à organização, instituição ou 

empresa.” (RABAÇA, 1978, p. 905).

Dessa forma, classificam-se como público interno de interesse da empre-

sa os seus empregados, diretores, acionistas, e, conforme a estratégia de 

endomarketing, os revendedores, fornecedores, prestadores de serviços, 

representantes, franqueadores, etc.

John E. Marston (1979) atribui ao conceito de público interno maior ex-

tensão do que os demais autores consultados. Aplica à sua definição dois 

critérios: o de ligação já existente com a organização; o de conexão maior 

ou menor existente de forma ordinária entre a organização e seu público 

interno na execução de suas atividades ordinárias.

Figura 12
Fonte:sxc.hu

Endomarketing - é uma das 
mais novas áreas da administra-
ção e busca adaptar estratégias 
e elementos do marketing tradi-
cional - normalmente utilizado 
no meio externo às empresas 
- para o uso no ambiente interno 
das corporações. É uma área 
diretamente ligada à de comuni-
cação interna, que alia técnicas 
de marketing a conceitos de 
recursos humanos (PORTAL RH). 
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O texto Diagnóstico de clima organizacional [s/d] cita que os públicos inter-

nos são as pessoas ligadas a uma organização e com as quais ela se comu-

nica no dia a dia do trabalho. Os públicos internos típicos de uma indústria 

são os empregados, acionistas, fornecedores, revendedores, clientes e a co-

munidade próxima à empresa. Em um estabelecimento escolar são públicos 

internos os vários tipos de empregados, estudantes, pais, fornecedores, e o 

público geral dividido em vários subgrupos. 

Como se vê, há uma extensão de conceito de público interno que vai muito 

além da definição tradicional de ligação jurídica com a organização, mas 

que, ao mesmo tempo, é confusa, por igualar diferentes grupos que se rela-

cionam com a empresa e tem interesses divergentes. A generalização, por-

tanto, não convence como critério preciso para uma definição. 

O autor argentino Roberto Avilia Lammertyn procura resolver o problema da 

classificação dos públicos, por meio de definições de sentido mais restrito em 

relação ao público interno, porém mais amplo em relação ao público misto 

e ao público externo. Para o autor: 

Públicos internos são os grupos que estão estreitamente vinculados aos 

objetivos da organização, fortemente compenetrados de sua missão 

específica e compõem seu quadro de colaboradores permanentes, isto 

é, recebem salário e possuem relação de dependência (LAMMERTYN 

1997, p. 129).

Subdivisões do Público interno

Subdivide-se esses públicos em três níveis: gerencial (diretores, gerentes e 

subgerentes); dirigentes intermediários (chefes, subchefes e supervisão); se-

tor operacional (funcionários). Podem-se incluir ainda áreas de especializa-

ção, como administração, marketing, compras, expedição etc.

A professora Cleusa G. Cesca (1997) da faculdade de Relações Públicas da 

PUC/Campinasdivide o público interno com base no vínculo jurídico físico 

em: vinculado (administração superior, funcionários fixos e temporários) e 

desvinculado (funcionários com contratos temporários). 

Pode-se dizer, porém, que a melhor definição de público é a da Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT, art. 3). O decreto-lei nos oferece uma visão 

jurídica na qual público interno consiste em indivíduos que prestam ser-
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viços de natureza não eventual a uma empresa, sob a dependência 
dela e mediante salário. 

Em síntese, as definições citadas, com exceção da legal, demonstram confu-

são e colocam diversos públicos na categoria de público interno; colocando, 

por motivos legais ou mercantis, na mesma categoria, diretores, emprega-

dos, fornecedores, acionistas, clientes, revendedores e familiares de empre-

gados.

- Público externo 

Segundo a definição mais tradicional, público externo é aquele que não apre-

senta claras ligações sócioeconômicas e jurídicas com a empresa, mas que 

interessa à instituição por objetivos mercadológicos, políticos e sociológicos.

Essa definição é também inexata por não dar suficiente atenção às inter-

-relações jurídicas e econômicas de alguns públicos com a organização a 

quem prestam serviços, por exemplo: vendedores externos, representantes, 

que em geral não vivenciam as rotinas da empresa e podem estar a ela juridi-

camente ligados ou não, como os representantes autônomos. Vale conhecer 

outras definições para efeito comparativo:

Público externo é o segmento do público de certa forma relacionado 

às atividades de uma empresa, ou organização, mas que não faz parte 

integrante desta (fornecedores, consumidores, autoridades governa-

mentais, público em geral) (FERREIRA, 2002, p. 141). 

Figura 13
Fonte:sxc.hu
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Qualquer conjunto de indivíduos que têm interesses comuns com a 

organização, instituição ou empresa, direta ou indiretamente, a curto 

ou longo prazo, por exemplo, fornecedores, consumidores, concorren-

tes, entidades patronais, sindicatos profissionais, órgãos de informação 

(imprensa), autoridade (governo), público em geral (RABAÇA, 1978, 

p. 604).

- “[...] pessoas que não se encontram necessariamente ligadas de perto 

a uma organização privada. Por exemplo, jornalistas, educadores, au-

toridades governamentais ou do clero (MARSTON, 1979, p.45).

São também públicos externos, para Marston (1979), agentes da mídia, lí-

deres de opinião, líderes políticos, experts financeiros e outros. Ele comenta 

ainda que o relacionamento desses públicos com a organização depende do 

grau e da natureza desses contatos, que podem ser mais ou menos voluntá-

rios. A organização não pode admitir o interesse automático desses públicos 

para com ela, mas pode optar por atendê-los ou não. Porém, não deve ficar 

sem manter contatos com os públicos internos.

Os critérios apresentados por Marston (1979) não parecem em si suficientes 

para serem aplicados de forma universal à definição de públicos externos 

pelo fato de não permitir caracterizar de modo preciso o tipo de relaciona-

Figura 14
Fonte: sxc.hu
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mento específico de cada público com a organização.

 Por exemplo, colocam, na mesma categoria, empregados e familiares, pais, 

acionistas e outros públicos, obviamente distintos quanto à importância de 

suas relações com a empresa. Embora não façam parte da organização, al-

guns públicos externos são tão importantes que, pela sua atuação, podem 

até interferir na sobrevivência da empresa, como, por exemplo, os acionistas, 

os fornecedores ou os clientes.

Lammertyn (1997, p. 131) aborda os públicos externos com grande ampli-

tude e os define como: “os que influenciam na organização a partir de um 

interesse relativo”. Em seguida, apresenta uma extensa lista desses públicos, 

que abrange todas as categorias da sociedade, como consumidores, pessoas 

físicas, associações, polícia, bombeiros, jornalistas, líderes de opinião, áreas 

governamentais, partidos políticos, associações de consumidores, bancos, 

sindicatos, entre outros.

- Público misto 

Público misto é aquele que tem ligações socioeconômicas e jurídicas 
com a empresa, sem ocupar o espaço físico da instituição”.

Compõe esse público, na visão tradicional, familiares dos empregados, for-

necedores acionistas e até concessionários e revendedores de produtos. Inte-

ressante notar que essa definição de público misto é recorrente em autores 

brasileiros. 

Figura 15
Fonte: sxc.hu
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Lammertyn, por sua vez, afirma que os públicos mistos:

Não estão estreitamente vinculados aos objetivos da organização, mas 

têm relação próxima com sua missão específica, ainda que não perten-

çam a seus quadros de colaboradores permanentes, isto é, se relacio-

nam mais do que os externos (LAMMERTYN, 1997, p. 130).

O autor inova quando divide esses públicos em semi-internos e semiexter-

nos, porém sem distinguí-los com clareza, a saber:

Semi-internos são aqueles que, segundo Lammertyn (1997),mesmo não 

pertencendo à organização, têm estreita relação com ela,colaborando para 

a conquista dos objetivos desta. Compõem esse grupo: familiares de em-

pregados, acionistas, contratados, assessores, consultores, distribuidores e 

fornecedores exclusivos, delegados sindicais, aprendizes e trainees, entre 

outros. 

Ainda para Lammertyn (1997) os públicos mistos semi-externos são aque-

les que, embora não pertençam à organização, têm relação de proximidade 

com ela, mesmo que não tão estreita como os semi-internos, porém maior 

do que a relação dos públicos externos. Exemplos: distribuidores e fornece-

dores em exclusividade, revendedores, assessores externos, bancos, acionis-

tas da empresa, sindicato da categoria.

Figura 16
Fonte:sxc.hu
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Cesca (1997) admite públicos mistos vinculados e considera como parte 

desse público: vendedor externo não autônomo, acionistas, funcionários do 

transporte com vínculo empregatício, funcionários que trabalham em suas 

residências de forma não-autônoma ou que prestam serviços em outras em-

presas. 

Como Público misto-desvinculado Cesta (1997) inclui: fornecedores, distri-

buidores, revendedores, vendedores externos autônomos, funcionários que 

trabalham em suas residências de forma autônoma, familiares de funcioná-

rios, funcionários do transporte terceirizados.

Resumo
Para o desenvolvimento das ações previstas nos programas e projetos de 

relações públicas é imprescindível identificar o público que se deseja atingir. 

Dessa forma, ao analisar o diferencial de cada público, o profissional pla-

nejará suas atividades baseadas nas características do público estratégico. 

Em suma, ao se elaborar qualquer programa de comunicação é de grande 

importância conhecer o público para o alcance dos objetivos institucionais e 

corporativos.

Atividades de aprendizagem
1. De acordo com tudo o que foi abordado nesta aula, responda qual é a 

importância dos “públicos” para a atividade de relações públicas?

2. Em uma redução simplista, os autores dividem os públicos em três cate-

gorias. Quais são elas? Fale sobre cada uma delas, conceituando e exempli-

ficando.

Que tal visitar o site do Sindicato 
dos Profissionais Liberais de 
relações públicas do estado 
de São Paulo, no endereço 
http://www.sinprorp.org.br/ e 
conhecer um canal de RP que 
trata exclusivamente sobre a 
profissão de Relações Públicas.
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3. O tratamento e os projetos de relações públicas devem ser iguais para 

todos os públicos? Por quê?

Toda e qualquer ação requer um planejamento bem elaborado com defi-

nições e objetivos a serem alcançados. Ao se elaborar ações estratégicas 

de comunicação, por meio das atividades de relações públicas, é necessário 

identificar o público que se deseja atingir. Como um “alvo”, o público deve 

estar determinado para o sucesso das ações programadas. Agora que você 

já se familiarizou com os conceitos de público e com a sua relevância na ati-

vidade das relações públicas, vamos aprofundar nossos conhecimentos com 

o mapeamento lógico dos públicos.
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Objetivo:

• analisar as características segmentadas do público e elaborar 

suas atividades de acordo com essa identificação.

Olá estudante,

As relações públicas consistem em atividades de relacionamentos estratégi-

cos das organizações, públicas ou privadas, com seus públicos. Seu objeto é 

gerenciar de maneira adequada esses relacionamentos, que podem ser múl-

tiplos, interatuantes, coletivos, efêmeros, duráveis, permanentes, internos 

ou externos. O foco da atividade são os assuntos públicos, tema pouco ex-

plorado no Brasil, onde a atividade assumiu maior relevância no tratamento 

das ações internas. Essa caracterização prejudicou o conceito da profissão de 

relações públicas, que passou a interagir com prioridade junto aos emprega-

dos, produzindo veículos de comunicação, reuniões internas e eventos. Esse 

paradigma está ultrapassado.

As relações públicas situam-se na linha do conhecimento, do saber progra-

mar a posição da organização diante de seus públicos, sem permanecer 

apenas no exercício da comunicação, que é um instrumento de trabalho, 

utilizado para o estabelecimento simétrico da compreensão entre as partes.

É preciso mostrar às organizações que as relações públicas são uma atividade 

pública dedicada à gestão dos seus assuntos públicos, à ordenação da comu-

nicação pública, ao planejamento das relações empresariais com múltiplos 

públicos e ao estabelecimento de diretrizes permanentes que tornam essa 

interação bem-sucedida. Segue-se que o foco maior da atividade deve estar 

nos públicos externos, na condução das relações oficiais da organização com 

o mercado, nos relacionamentos. Sua força reside no estabelecimento de 

políticas consistentes e permanentes da organização com a sociedade e não 

apenas com a mídia.
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Figura 17
Fonte:sxc.hu

É da essência das relações públicas a capacidade de um bom relacionamento, 

com conhecimento de causa, com seus públicos, de modo a obter vantagens 

institucionais e mercadológicas. Para que isso aconteça, é imprescindível que 

os comunicadores conheçam os públicos com os quais devem interagir. 

Para um estudo profundo do relacionamento com o público, é preciso de-

terminar todos os fatores envolvidos nessa interação, ou seja, fazer o mape-

amento detalhado da relação e da sua significação no contexto operacional 

da empresa. A mudança do paradigma sociológico para o lógico, apesar de 

ser inusitada, pode ser complexa. Sua compreensão exige a análise das in-

terfaces entre a empresa e seus públicos. Mas como identificar os públicos?

Como proceder na identificação dos públicos

O blog Innovare Comunicação apresenta que o correto uso da conceituação 

lógica exige precisão na identificação dos públicos e das suas interfaces com 

a organização, o que pode ser conseguido mediante os seguintes passos:

• Selecione todos os públicos que se relacionam com a organização: acon-

selhamos fazer uma listagem ampla, uma pauta, sem levar em conta a 

importância dos públicos.

• Identifique, em seguida, os públicos com os quais a empresa se relaciona 

mais frequentemente. Lembre-se de que a determinação dos públicos é 

situacional (não fixa) e, portanto, diferente de empresa para empresa, de 

acordo com seus objetivos.
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• Defina quais são os públicos de interesse maior (prioritários) para a or-

ganização, ou seja, os imprescindíveis para o desenvolvimento de seus 

negócios essenciais. Esse é o desafio: saber com que públicos a em-
presa precisa, de fato, lidar (INNOVARE COMUNICAÇÃO).

Note que as empresas costumam denominar tais públicos (empregados, 

clientes, fornecedores) de públicos “estratégicos” ou “prioritários”. Concei-

tualmente, não há diferenças específicas entre esses termos; cada empresa 

usa a própria denominação. É preciso observar que a determinação de prio-

ridade estratégica é feita segundo a natureza da organização. Nesse sentido, 

os públicos essenciais são sempre prioritários. 

Todavia, quando se faz um estudo comparativo de públicos de várias em-

presas, os mesmos públicos podem aparecer em classificações diferentes, 

e a definição de sua função relacional e de sua importância dependerá da 

arquitetura de públicos da empresa (pública, privada, industrial, prestadora 

de serviços ou do terceiro setor) e dos processos operacionais. 

Por exemplo, os fornecedores são de maior relevância (essencial e prioritá-

ria) em uma empresa que recebe matéria-prima de uma fonte (business to 

business) e a processa para gerar produtos (carros, fogões) do que em uma 

prestadora de serviços, que não recebe matéria-prima, nem a processa, mas 

apenas compra produtos acabados de muitas fontes facilmente substituíveis. 

Esclarecemos, ainda, que determinado público, essencial ou não, pode em 

situações especiais, sem alterar sua relação de base com a empresa, tornar-se 

preocupação prioritária. Por exemplo, no caso de setores da imprensa que 

promovem uma campanha de difamação de uma organização, ou no caso de 

um movimento popular que luta pela desativação de uma fábrica poluidora. 

Figura 18
Fonte:sxc.hu
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Portanto há públicos que sempre se caracterizam como prioritários, como 

empregados, fornecedores e clientes; outros, porém, ainda que não este-

jam no rol de públicos da empresa, podem, eventualmente, assumir caráter 

prioritário. Segue-se que a prioridade, pela sua relatividade, não é um termo 

adequado para ser usado como critério lógico na definição de públicos por 

ser um conceito circunstancial. 

Então observe:

• determine, com clareza, o tipo de relação existente entre a organização 

e seus públicos, estabelecendo se é uma relação de negócios, política, 

operacional, classista, profissional, social ou institucional. Por exemplo: 

fornecedores = política; empregados = legal, social, e assim por diante. 

Nada impede que haja mais de um tipo de relação;

• defina qual é o objetivo do relacionamento empresarial com esses pú-

blicos a partir da natureza da relação (INNOVARE COMUNICAÇÃO). Por 

exemplo: acionistas = obter investimentos, fazer bons negócios; governo 

= política; empregados = manter a lucratividade, a produtividade, 
disseminar valores da empresa, defender interesses comuns. 

Além de identificar os públicos, você também deve identificar os objetivos. 

Nesse caso a referência a ser considerada está ligada à capacitação ou à 

competência operacional do público para gerar benefícios em favor da em-

presa. Por exemplo, os empregados devem ter competências e habilidades, 

os acionistas, recursos disponíveis. A indicação do objetivo deve ser feita 

sempre com o uso do infinitivo. Observe então que é necessário: 

• indicar o nível de dependência da interação. Nessa análise, você deve 

examinar o grau de dependência do público com a empresa. Isso de-

terminará se a dependência é total ou parcial, ou, em termos lógicos, 

essencial ou não-essencial;

• indique o nível de participação. Examine o grau de participação nos ne-

gócios da empresa e na sua promoção institucional e mercadológica;

• demarque a duração da relação: se é permanente, sazonal, efêmera, pois 

essa indicação ajudará na definição das formas de relacionamento. Exem-

plos: empregados = permanente; sindicatos = ocasional; fornecedores = 

permanente ou frequente;discipline as esperanças da organização (ou 
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seja, os resultados esperados) em relação a seus públicos. Isso é impor-

tante para a elaboração de programas, por exemplo, de comunicação, 

e para a aferição de resultado das ações programadas. A expectativa é 

diferente do objetivo, refere-se ao resultado de uma ação. Por exemplo, 

a empresa espera do empregado: dedicação, espírito de equipe, entu-

siasmo; do sindicato: respeito dos acordos, comportamento ético; do 

fornecedor: preços justos, entregas Just in time (a tempo, na hora), e 

outros. Observe que não deve reunir sob os mesmo enfoques objetivos e 

expectativas na hora dos prognósticos.

Até aqui, focalizamos a atitude da organização em relação aos públicos com 

os quais interage. Mas o mesmo quadro, por sua natureza lógica, pode ser 

aplicado na relação dos públicos com a empresa, para se fazer a análise 

completa dessas inter-relações. 

Percebemos, portanto, que é impossível que a organização seja bem-suce-

dida sem levar em conta as percepções e expectativas dos públicos com os 

quais interage.

De posse de todos esses dados que mapeiam a relação entre a empresa e os 

públicos, você pode construir diferentes tipos de tabelas indicativas de rela-

cionamentos, completas ou não, de acordo com o objetivo do pesquisador. 

Veja agora algumas dicas sobre modelos de mapeamento:

Modelo 1: tipo de público; tipo de relacionamento; objetivos da empresa; 

nível de dependência; resultados esperados (expectativas da empresa); ex-

pectativas do público.

Figura 19
Fonte:sxc.hu
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Modelo 2: tipo de público; tipo de relacionamento; objetivos da empresa, 

nível de envolvimento; nível de dependência, resultados esperados pela em-

presa.

Modelo 3: tipo de público; tipo de relacionamento; objetivos da empresa; 

nível de envolvimento; nível de dependência; natureza temporal da relação; 

resultados esperados pela empresa; expectativas do público.

O quadro a seguir segue a ordem do Modelo 1, como, por exemplo, da mon-

tagem de tabela de análise das inter-relações da empresa com os públicos.

Demonstrativo de tipos, objetivos, dependência e expectativas de relacio-
namentos da organização com os públicos.

TIPO DE 
PÚBLICO

TIPO DE RELA-
CIONAMENTO

OBJETIVO DA 
EMPRESA

NÍVEL DE DE-
PENDÊNCIA

EXPECTATIVAS 
DA EMPRESA

EXPECTATIVAS 
DOS PÚBLICOS

Empregados - Legal
- Negócios
- Social

- Manter a 
produtividade.
- Ter capacidade 
operacional
- Ter lucrativi-
dade
- Ter empregados 
bem treinados

- Essencial - Dedicação
- Lealdade
- Satisfação
- Comprometi-
mento de todos

- Reconhecimento
- Salário justo
- Não discrimi-
nação
- Pagamento 
em dia

Sindicato - Social
- Político
- Legal

- Obter apoio
- Evitar conflitos

- Não-essencial - Confiança
- Respeito aos 
acordos
- Ética na relação

- Cumprimento de 
acordos
- Reconhecimento 
do sindicato 

Clientes - Negócios
- Parceria em 
longo prazo

- Manter alto 
índice de vendas
- Dar excelente 
atendimento

- Essencial - Credibilidade
- Satisfação
- Fidelidade 

- Produtos de 
qualidade
- Assistência 
técnica
- Bom atendi-
mento

Fornecedores - Negócios
- Legal

- Fazer bons 
contratos
- Ter produtos de 
qualidade

- Essencial - Relação 
duradora
- Cumprimento 
dos acordos

- Cumprimento de 
contratos
- Pagamento na 
data marcada

Acionistas - Negócios
- Legal

- Obter investi-
mentos
- Expandir

-  Essencial - Credibilidade
- Fidelidade
- Comprometi-
mento 

- Retorno de 
investimentos
- Honestidade nos 
negócios

 Há necessidade de se dar atenção à identificação dos públicos e à significa-

ção dos interesses em jogo como prioridade no processo de comunicação e 

de relações públicas. Cumpre ressaltar que a relação deve ser simétrica: não 

basta que a empresa defenda seus interesses em relação ao público, deve, 

também, analisar os interesses dos públicos que interagem com ela, aspecto 

comumente ignorado.
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Levar em conta as expectativas dos públicos é tão fundamental quanto clas-

sificá-los.

Takeshi [s/d] escreve que eles precisam ser conhecidos em relação à sua com-

posição, às suas necessidades, preocupações, crenças, atitudes e aos seus in-

teresses. Muitos projetos de relações públicas e de comunicação fracassaram 

porque, antes de sua elaboração, não se teve o cuidado de saber quais eram 

os desejos e as expectativas dos públicos aos quais foram dirigidos. Como a 

conceituação lógica é reversível, pode ser empregada também na análise da 

relação do público com a empresa, como demonstramos no modelo a seguir.

Demonstrativo das relações entre empregados e empresa

TIPO DE PÚ-
BLICO

TIPO DE 
RELACIONA-

MENTO COM A 
EMPRESA

OBJETIVOS DOS 
EMPREGADOS 
NA EMPRESA

NÍVEL DE DE-
PENDÊNCIA 

DA EMPRESA

EXPECTATIVAS 
DOS EMPRE-

GADOS

EXPECTATIVAS 
DA EMPRESA

Empregados - Legal
- Social

- Ter bom emprego
- Trabalhar em 
uma grande 
empresa
- Ganhar bom 
salário
- Ter emprego 
duradouro

- Essencial - Recebimento 
do salário em dia
- Bom ambiente 
de trabalho
- Respeito das 
chefias
- Obtenção de 
promoções
- Permanência no 
emprego

- Dedicação
- Lealdade
- Comprometi-
mento 

Resumo
O mapeamento dos públicos é uma ferramenta que possibilita planejar ações 

estratégicas direcionadas. Ao identificar a natureza da relação, a expectativa 

de ambas as partes, o tipo de relacionamento e todas as suas implicações, 

tudo aliado aos objetivos institucionais, é, também, possível prever o resul-

tado das ações planejadas.  

Por isso, mais do que para a atividade de Relações Públicas, para as institui-

ções é salutar conhecer mais os seus públicos.
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Atividade de aprendizagem
1. Pesquise, na instituição em que você trabalha todas as informações perti-

nentes aos públicos, e elabore três tabelas, de acordo com os três modelos 

de mapeamento dos públicos. Caso você não trabalhe, escolha uma empre-

sa de sua preferência, faça a pesquisa e o exercício com base nas informa-

ções coletadas.

Identificar os níveis de relacionamento entre as instituições e seus públicos é 

imprescindível para a profissão de relações públicas. Para isso, é importante 

conhecer as expectativas de todos os lados para que as ações planejadas 

possam ser executadas ao encontro do interesse das instituições e dos seus 

públicos. Agora que já apresentamos a você o público, estamos prontos para 

conhecermos as principais funções e atividades das relações públicas. 

Na próxima aula, abordaremos detalhadamente a profissão das relações pú-

blicas. Até já!
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Aula 5. Funções e atividades do   
  profissional de relações   
  públicas

Objetivos: 

• reconhecer as atividades de um relações públicas; e 

• identificar  a importância do seu trabalho para as instituições.

Olá estudante,

Agora é a hora de saber quais são as funções e as atividades do profissional 

de relações públicas. Essas atividades e funções básicas e específicas de um 

profissional de Relações Públicas estão contidas em cinco grandes segmen-

tos: pesquisa, assessoria, planejamento, execução e avaliação. Nesta aula 

iremos apresentar cada um desses conteúdos, e é importante você perceber 

o que cada segmento pode oferecer de aprendizado na sua formação.

De acordo com os dados apresentados por Simões (1980), podemos desta-

car como funções e atividades do profissional derelações públicas:

5.1 Pesquisa
As pesquisas são realizadas ou soli-

citadas por empresas especializadas 

em sondagem de opinião: pesquisas 

de opinião e de atitudes sobre a ima-

gem, o conceito e a credibilidade da 

organização. Consiste também na 

coleta de informações através da im-

prensa escrita, falada e televisionada.

Elas identificam e caracterizam os públicos estratégicos da empresa (grupos 

que afetam os objetivos da empresa). Pode coletar sugestões, solicitações 

Figura 20
Fonte: sxc.hu
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e queixas. Além de coletar, analisa e interpreta os dados das pesquisas. Ex-

perimenta novos métodos e novas técnicas de Relações Públicas e detecta 

situações que possam afetar a imagem junto à opinião pública (Portal de 

Relações Públicas e transmarketing).

5.2 Assessoria
A assessoria fornece 

pareceres, apresenta al-

ternativas e recomenda 

atividades relacionadas 

as estratégias e políti-

cas de relações públicas; 

políticas de propaganda 

institucional; políticas 

de mecenato (doações); 

motivação dos recursos 

humanos e políticas de 

responsabilidade social. 

Ela também oferece as-

sistência à direção e qualquer elemento da organização nas oportunidades 

de representação da empresa. É sua função sugerir políticas de relações pú-

blicas para a organização,  de propaganda institucional e apoio ao marketing 

e também sugere atitudes ou mudanças de atitudes no tratamento com os 

setores da opinião pública (Portal de Relações Públicas e transmarketing).

5.3 Planejamento
Elabora o planejamen-

to de relações públicas, 

constituído de objetivos, 

estratégias, tarefas, cro-

nogramas e orçamento. 

Também organiza progra-

mas de relações públicas, 

o planejamento estratégi-

co de comunicação para 

a organização e os planos, 

campanhas e operações de 

relações públicas, além das campanhas institucionais. 

Figura 21
Fonte:sxc.hu

Figura 22
Fonte:sxc.hu
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5.4 Execução
A atividade de execução tem por objetivo criar, redigir, produzir e distribuir 

informações específicas do seu setor, tanto para a imprensa, como para ou-

tros públicos específicos. Também supervisiona a criação e a produção de 

folhetos, cartazes, quadros de avisos, mostras, audiovisuais, filmes, relatórios 

e outras peças.

Cabe a ela organizar e realizar atos cul-

turais, como: congressos, conferências, 

seminários, encontros, além de realizar os 

atos sociais como: aniversários, jantares, 

coquetéis, eventos especiais, como: inau-

gurações, comemorações, visitas, open-
-house e viagens. Dirige o cerimonial, 

redige discursos, mensagens, etc. A exe-

cução ainda organiza e assiste entrevistas 

individuais ou coletivas com a imprensa ou 

outros grupos, assim como visita líderes de 

opinião e representa a empresa em atos 

públicos.

O setor supervisiona os arquivos de públi-

cos, de imprensa, fotográfico, de clichês, 

de fotolitos, de discos, de documentação etc. Por fim, administra o material, 

pessoal e verba do seu setor. Informa à direção todos os problemas de rela-

ções públicas em potencial, recomendando soluções (10% do seu tempo); 

além de emitir e responder correspondência (Portal de Relações Públicas e 

transmarketing).

Ao se buscar a informação acadêmica sobre a atuação do RP, o site da 

Unisinos apresenta a lista abaixo como ações:

• efetivar a comunicação entre empresa e públicos estratégicos;

• implantar e coordenar as ações definidas no planejamento estra-

tégico;

• conduzir os trabalhos de modo a conscientizar todos os níveis da 

organização, em busca do envolvimento e do engajamento no pro-

cesso de comunicação e de formação de imagem; 

Figura 23
Fonte:sxc.hu
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• definir projetos de comunicação dirigida aos públicos estratégicos 

da empresa, a fim de informá-los corretamente das atividades da 

organização e obter deles aceitação e boa vontade perante a em-

presa;

• realizar ações de comunicação dirigida;

• elaborar publicações da empresa para funcionários, clientes, forne-

cedores etc. (house organ e newsletter, folhetos, relatórios);

• desenvolve modos de comunicação por meios audiovisuais, eletrô-

nicos e de informática (internet e intranet);

• elabora campanhas institucionais de informação e conscientização;

• organiza congressos, conferências, simpósios etc;

• elabora quadros de avisos, exposições, mostras etc;

• organiza e dirige visitas a instalações, viagens etc;

• redige discursos, correspondências e atende consultas e pedidos;

• mantém contatos pessoais e por outros meios com líderes de opi-

nião, empresários, autoridades etc;

• supervisiona coberturas fotográficas, vídeos;

• efetua eventos e promoções especiais;

• organiza eventos e encontros empresariais que tenham caráter in-

formativo, como inaugurações, comemorações etc;

• dirige cerimoniais e representa a empresa e sua direção;

• mantém cadastro de líderes de opinião de interesse da empresa;

• gerencia assuntos públicos;

• acompanha assuntos de interesse público pertinentes à empresa;



Antes de prosseguir, visite o 
Portal de Relações Públicas e 
Transmarketing no endereço 
(www.portal-rp.com.br) e tenha 
acesso à Biblioteca Virtual de 
Relações Públicas.

MAILING LIST – é, literalmente, 
"lista de correio eletrônico" 
ou Mala Direta. É uma lista 
de endereços de destinatários 
aos quais a assessoria de 
imprensa envia comunicados, 
notas, credenciais ou brindes 
com o propósito de incentivar 
a publicação de determinada 
informação (Funções de uma 
assessoria de imprensa).
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• organiza e coordena grupos de trabalho específicos por assunto;

• coordena a execução das atividades sugeridas por esses grupos; 

• divulga as atividades para a imprensa;

• organiza e mantém atualizado o cadastro de jornalistas (mailing 
list);

• mantém contatos permanentes com a imprensa;

•  elabora e distribui o noticiário;

• organiza e dirige entrevistas;

• organiza e mantém atualizados os arquivos de áudio, de fotos e de 

imagens (PORTAL UNISINOS).

5.5 Avaliação
Avalia, com técnicas de pesquisa e análise, os resultados dos trabalhos de 

relações públicas já desenvolvidos, orientando as reformulações, caso sejam 

necessárias.

Resumo
As principais atividades de relações públicas são pesquisa, assessoria, plane-

jamento, execução e avaliação. Todo esse processo é retroativo, ou seja, para 

cada novo programa de Relações Públicas é necessário realizar pesquisa, 

assessorar com base nos dados coletados, é imprescindível planejar, executar 

e, por fim, avaliar o que foi realizado comparando os objetivos propostos e 

resultados alcançados.

Atividade de aprendizagem
Leia o comentário da atividade e responda:

1. Realize uma atividade de diagnóstico e projeto, em que você deverá des-

crever ações de acordo com as cinco principais atividades de relações públi-

cas: pesquisa, assessoria, planejamento, execução e avaliação. Para tanto, 

você deve se basear  na seguinte situação imaginária: 
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“Uma companhia aérea de médio porte está em crescimento e conquistan-

do novos clientes no mercado. Ela tem investido em propaganda onde expõe 

os diferenciais do seu serviço de bordo, de atendimento e de preços. Para 

conquistar mais mercado, essa companhia esta prestes a se fundir com outra 

companhia aérea, também de médio porte. No momento, estão em fase de 

negociação para fusão. A imagem das duas companhias aéreas é boa para o 

público. Entretanto, acontece um grave acidente com uma aeronave de uma 

das companhias. Centenas de pessoas morrem e as investigações conduzem 

para uma possível falta de manutenção no avião. Não existem muitas infor-

mações concretas e a imprensa está desinformada. Os futuros passageiros 

estão cancelando os bilhetes e os funcionários não sabem o que fazer e nem 

o que dizer.”

Apesar das empresas trabalharem com planejamento definido, objetivos e 

metas, certas situações inesperadas podem acontecer. Nesse momento, um 

trabalho efetivo de comunicação institucional, por meio das relações públi-

cas, contribui para que, mesmo em situação de crise, a imagem institucional 

possa ser preservada e o bom conceito da instituição permaneça, por meio 

da informação correta e de ações elaboradas pelas Relações Públicas. 

Você sabe a diferença entre opinião e opinião pública? Trataremos disso na 

aula seguinte. Não perca, até lá!
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Aula 6. Opinião

Objetivo:

• reconhecer a diferença conceitual entre opinião e opinião pú-

blica e a importância da opinião pública para as relações públicas.

Prezado(a) estudante,

Esse é um conhecimento que será muito útil nas suas atividades do cotidia-

no. Existe bastante confusão entre os conceitos, mas tenho certeza que você 

vai entender direitinho!

De acordo com Andrade (1994), opinião é o ponto de vista de uma pessoa 

sobre um assunto ou um problema. Juízo considerado verdadeiro a que se 

chegou, em certa medida, por processos intelectuais, ainda que não neces-

sariamente com a prova requerida para tomá-lo como evidente. 

Já Aulete (1986) escreve que opinião é voto dado sobre certo assunto, pro-

posta particular, sentimento que se tem acerca de uma coisa, juízo favorável, 

ou não, que se forma sobre uma pessoa ou coisa, conceito ou reputação. 

Um tema, para gerar a produção de opinião, deve ser relevante para a dis-

cussão pública. Os temas polêmicos de hoje devem ser enxugados ao máxi-

mo, porque para cada cidadão existe uma questão importante que deve ser 

discutida, mas que, às vezes, para a coletividade, não tem sentido. 

A opinião pública só é válida quando há expressão pública. Se não vem à 

tona em âmbito social, a opinião pública se perde nos hábitos das pessoas e 

se torna inconsciente. 

A opinião pública não é a mera soma das opiniões individuais; é uma atitude 

grupal e que está sempre dividida, porque só se firma frente à outra opinião 

contrária. É muito difícil que um indivíduo forme uma opinião isoladamente, 

pois a opinião pública se origina de um processo implícito ou explícito de 

discussão coletiva. É essa a sua mais importante característica.
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Opinião pública e opinião do público são conceitos diferentes:

Opinião do público é o juízo coletivo expresso por um público, a área de 

entendimento comum dos integrantes do público. Opinião de público é o 

conjunto de opiniões das pessoas que formam determinado público. Essa 

avaliação se refere a uma variedade de pessoas identificadas, que consti-

tuem então, um público. A opinião de público, segundo Evangelista (1977), 

é a resultante da reunião das opiniões individuais das pessoas que consti-

tuem aquele público. Essa opinião é heterogênea, já que não se observa 

uma concordância total das opiniões. 

A opinião pública se forma no calor da discussão dos componentes do 

público e corresponde a uma situação em que se apresentam diferentes e 

contrárias atitudes sociais, acerca de uma questão que interessa de alguma 

maneira, à comunidade. Corrêa (1993) define opinião pública como sendo 

uma opinião aprovada e opinião do público como apenas uma populariza-

ção da opinião. Diz, ainda, que opinião é a exteriorização de ideias sobre 

determinado objeto de interesse coletivo. Segundo o autor, ela se anuncia 

porque um ou mais indivíduos têm interesses comuns sobre certos assuntos. 

São suas características, segundo Andrade (1983), não ser necessariamente 

unânime, nem necessariamente a opinião da maioria. As vezes é até dife-

rente da opinião de algum elemento do público. Andrade (1983) diz ainda 

que ela é composta por diversas opiniões presentes no público e está con-

tinuamente em processo de formação, em direção a um consenso nunca 

encontrado. 

Figura 24
Fonte: sxc.hu



STATUS QUO – (da expressão 
in statu quo res erant ante 
bellum) é uma expressão latina 
que designa o estado atual das 
coisas, seja em que momento for. 
Emprega-se esta expressão, ger-
almente, para definir o estado de 
coisas ou situações (WIKIPÉDIA). 
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CERVELLIN e FIGUEIREDO (1996) escrevem que do ponto de vista histórico, 

a opinião pública é o conjunto das opiniões sobre assuntos de interesse da 

nação, livres e publicamente expressas. 

É de natureza comunicativa e interpessoal, sendo mediadora entre o mundo 

exterior e o indivíduo, levando em conta, o fato de adaptar o indivíduo à 

realidade do grupo. 

A opinião pública se forma com base em outras crenças e valores as quais já 

temos, que se relacionam à questão e têm origem em três entidades funda-

mentais: os pais, a escola e a mídia. 

A maneira mais prática e difundida de a opinião pública se manifestar e ser 

mensurada é a pesquisa de opinião pública. Funciona como forte instru-

mento de pressão e segue uma noção básica: ouvir a opinião de um gru-

po que compartilha algumas características que dizem respeito ao tema em 

questão. O senso comum associa a ideia de opinião pública aos resultados 

das pesquisas. No entanto autores criticam essa caracterização, porque a 

pesquisa coloca em posição de igualdade opiniões que são qualitativamente 

diferentes.

A ação dos meios de comunicação de massa é decisiva e fundamental para 

a formação das opiniões.

Eles dão a noção de status e de grupo de referência aos indivíduos. Junta-

mente com os grupos de pressão, os meios de comunicação podem repre-

sentar uma forma de controle social. A propaganda, por sua vez, é consi-

derada como uma tentativa intencional de produzir desvios na opinião e no 

sentimento dos indivíduos. Ela dá aparência de integridade a causas duvido-

sas e é um instrumento forte na manutenção do status quo (estado atual 

das coisas).

Figura 25
Fonte:sxc.hu



Um exemplo de questionamento 
da efetivação da opinião pública 

é o programa “Você Decide”, 
da Rede Globo. Segundo 
o programa, haveria uma 

comunicação interativa. Na 
realidade, não existe interação 

uma vez que as opções já estão 
escolhidas. 

Quer conhecer a importância da 
Opinião Pública?

Assista ao filme Hancock e 
veja os resultados de um bom 
trabalho de Relações Públicas.
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O líder de opinião é aquele que, por sua quantidade de iniciativas, filtra os 

anseios e as necessidades do grupo. Os líderes servem de agentes principais 

da mudança de opinião.

Will Smith interpreta Hancock, um super-herói 

que perdeu a sua popularidade entre aqueles 

quem protege quando suas tentativas de res-

gate nem um pouco convencionais provoca-

ram um terrível caos na cidade. Durante um 

resgate, Hancock conhece Ray Embrey (Jason 

Bateman), um agente de relações públicas, 

recentemente demitido, que se oferece para 

representar e recuperar a imagem pública 

de Hancock. Quando a mulher de Ray, Mary 

(Charlize Theron), e Hancock se encontram, 

ocorre uma inexplicável e imediata conexão 

entre os dois. Após muita resistência, Mary 

finalmente revela que ela também possui superpoderes e, logo em 

seguida, Hancock começa a perceber que seus poderes estão perden-

do força. A notícia se espalha rapidamente entre os criminosos que 

Hancock colocou atrás das grades, e agora Hancock terá de encontrar 

um jeito de resgatar os seus poderes para continuar vivo.

Resumo
A opinião pública é uma das ferramentas de trabalho do profissional de 

Relações Públicas, pois está intimamente vinculada à imagem institucional. 

Os meios de comunicação de massa (rádio, TV, jornal, internet, cinema) têm 

grande influência no comportamento da opinião pública.  

A atividade de Relações Públicas está intimamente ligada ao relacionamento 

com os públicos e, esse mesmo relacionamento, poderá influir ou não na 

formação da opinião pública, com vistas à promoção institucional das orga-

nizações.

Um bom trabalho de relações públicas pode reverter uma imagem negativa. 

Problemas de interação com o público, geram problemas de comunicação. 

Por isso, a pessoa ou a instituição pode ser mal interpretada e tem sua re-

putação ruim. Observe bem o trabalho do profissional de relações públicas 

com base no conteúdo apresentado nesta aula. Pense como poderia atuar 

para melhorar a imagem do seu cliente? Após sua reflexão, siga para a pró-

Hancock
Fonte: http://cyborgpsychon2.xpg.
uol.com.br/upload/imagens/Hanco-

ck/poster.jpg
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xima aula e veja que, para exercer as atividades de relações públicas, existem 

instrumentos específicos. São eles que proporcionam a execução das ações 

planejadas. Vamos conhecê-los?

Espero você na próxima aula!





Reuniões são encontros de 
pessoas num determinado local 
para discussão de assuntos 
ou transmissão de notícias e 
informações. 
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Aula 7. Instrumentos das relações   
    públicas

Objetivos: 

• reconhecer os instrumentos das relações públicas; e

• identificar como os instrumentos devem ser utilizados na execu-

ção das ações planejadas de comunicação.

Caro(a) estudante,

Os instrumentos das relações públicas são utilizados pelas empresas para 

ações junto ao público interno e ao externo. Alguns, apesar de serem res-

ponsáveis por criar e manter o relacionamento com o público são bastante 

simples. Você verá como são úteis e práticos para o dia a dia da atividade 

profissional. Boa aula!

Fizemos uma seleção dos instrumentos eficazes para o profissional de rela-

ções públicas. Veja abaixo quais são:

a) Reuniões

As reuniões podem ser globais (de toda a 

empresa) ou setoriais (de departamentos, di-

visões, seções, setores etc.), dependendo do 

tamanho da empresa. As reuniões são funda-

mentais para criar o espírito de equipe. 

Os empregados se sentem valorizados por 

participar e aprendem a vivenciar o espírito de 

grupo. As reuniões, que devem ser avisadas 

com antecedência, podem acontecer pelo me-

nos uma vez ao mês, com local determinado, 

hora para começar e terminar e, preferencial-

mente, com uma pauta a ser seguida.
Figura 26

Fonte: morguefile.com
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b) Contatos pessoais

Apesar de todos os progressos científicos e tecnológicos, o homem continua 

a ser o grande instrumento das relações públicas. 

O contato pessoal entre duas pessoas que precisam se conhecer e se enten-

der é muito importante, porque desse relacionamento harmonioso depende 

o desenvolvimento.

Dessa forma, procurar o contato pessoal dentro da empresa, circular, conver-

sar e ouvir os empregados levará a um crescimento pessoal de todos e criará 

uma motivação positiva entre os funcionários. Não é exagero afirmar que as 

relações públicas dependem, em sua essência, dos contatos pessoais.

c) Palestras

É importante realizar, periodicamente, com a ajuda de consultorias e asses-

sorias de relações públicas, palestras de interesse dos empregados da em-

presa, sobre algum assunto em pauta, alguma novidade no setor, que, de 

alguma forma, poderá trazer um benefício aos empregados e, consequen-

temente, à empresa.

As palestras devem ser realizadas nas dependências da empresa ou em locais 

contratados. Além disso, é importante realizá-las no horário de expediente, 

Figura 27
Fonte: sxc.hu
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para que o empregado sinta a importância que a empresa está dando ao 

assunto.

d) Seminários

Seminário é um ciclo de palestras técnicas a respeito de um determinado 

assunto.

Visa ao aprimoramento e à especialização dos empregados em alguma de-

terminada área. A busca de assuntos poderá ser nas mesmas fontes das 

palestras. Nesse caso, contudo, é necessário um planejamento para que não 

se percam muitos horários de trabalho, podendo ser executado uma vez por 

semana, durante um número previsto de semanas. Programas de qualidade 

total, novas técnicas de trabalho, racionalização do uso do tempo, busca do 

erro zero são alguns dos assuntos que poderão compor os programas do 

seminário.

e) Entrevistas

Entrevista, normalmente, é um encon-

tro com o profissional de um veículo de 

comunicação. Pode ser simples, com a 

presença de um só veículo, ou coletiva, 

quando vários veículos de comunicação 

estão presentes.

No caso de entrevistas coletivas, deve ser 

fornecido aos repórteres um press kit, um 

sumário dos principais assuntos ou temas 

a serem abordados, se possível com fotos 

e dados técnicos.

Pode ser que sua empresa esteja anunciando um grande avanço técnico em 

determinada área que o repórter não é obrigado a entender. Com o press 

kit, ele terá todas as informações para elaborar as perguntas e redigir a 

matéria. Se a solicitação da entrevista se prender a algum fato desagradável 

acontecido na empresa, seja o mais sincero possível e não tente cobrir fatos 

ou dados. É preferível divulgar a verdade, mesmo que desagradável, em vez 

de informações incorretas que, às vezes, são mais cruéis do que a verdade.

Figura 28
Fonte:sxc.hu



NEWSLETTER – Boletim 
informativo (newsletter em 

inglês) é um tipo de publicação 
de distribuição regular a 
assinantes e que aborda 

geralmente um determinado 
assunto. Generalizam-se cada 

vez mais os boletins informativos 
distribuídos como mensagem 
eletrônica que o usuário pode 

receber via Internet após efetuar 
um cadastramento em algum site 

(WIKIPÉDIA).
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f) Memorandos

Memorando é um pequeno documento 

escrito que pode circular num setor ou 

em toda a empresa.

Se for para toda empresa, assine todas as 

cópias, uma a uma, para dar importância 

às mensagens. O memorando serve para 

divulgar objetivos, novas sistemáticas de 

trabalho e, também, para transmitir as 

notícias boas como novos contratos, ob-

jetivos que foram atingidos etc. É um instrumento rápido, barato e prático 

de divulgação empresarial.

g) Relatórios

Existem basicamente dois tipos de relató-

rios: o interno, com um assunto específi-

co, e o externo, normalmente de ativida-

des, impresso uma vez a cada ano.

O relatório interno serve para divulgar 

novas políticas, dar conhecimento de 

programas executados e outros assun-

tos. O relatório de atividades externo 

serve para divulgar a posição da empresa 

em relação à produção, ao faturamento, às metas atingidas e à posição 

diante da concorrência. 

h) Newsletters e circulares

Newsletter é uma carta informativa impressa ou digital que circula entre os 

empregados e assemelha-se à circular e ao memorando.

Destina-se a levar informações mais sérias, como novos horários de trabalho, 

alteração de datas de pagamento, sistemática de trabalho em feriados duvi-

dosos e recomendações para uso de equipamento de segurança. 

Figura 29
Fonte:sxc.hu

Figura 30
Fonte:sxc.hu
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As Circulares são semelhantes ao memorando, deverão também ser assi-

nadas uma a uma em todas as cópias para se demonstrar sua importância.

h) Telegrama

 O telegrama é um instrumento efi-

caz, porém pouco utilizado ou em 

desuso, excelente para transmitir al-

gum aviso ou cumprimentar os em-

pregados nos seus aniversários.

Se for o caso, deve ser remetido à re-

sidência do empregado, na véspera 

do evento, para que no dia ele tenha 

a satisfação da mensagem e da lem-

brança. Um programa de remessa de 

telegramas no aniversário de cada empregado é altamente eficiente. Os em-

pregados têm consciência de que fazem parte de uma listagem e, mesmo 

que os telegramas sejam remetidos a todos, de maneira padronizada, ficam 

felizes.

i) Telefone e fax

O telefone e o fax são instrumentos 

de comunicação do cotidiano das 

pessoas e também são utilizados 

como instrumentos de Relações Pú-

blicas, no estreitamento das relações 

com o público interno e externo. 

O Fac-símile, popularmente cha-

mado de fax, serve também para 

transmitir informações interessan-

tes a fornecedores, representantes, 

clientes e órgãos de imprensa.

Figura 31
Fonte:sxc.hu

Figura 32
Fonte:sxc.hu



Relações PúblicasRede e-Tec Brasil 68

j) Envelopes de pagamento ou contracheque

Se há uma mensagem importante a 

transmitir aos empregados, poderá ser 

utilizado o envelope de pagamento ou 

contracheque.

  Nesse tipo de comunicação, pode se 

ter certeza de que a mensagem che-

gou ao destino certo.

k) Caixa de sugestão

A caixa de sugestões representa uma 

ótima forma de se coletarem opiniões 

dos empregados sobre os mais variados 

assuntos: satisfação pessoal com o tra-

balho, formas de simplificar procedimen-

tos, etc.

Algumas grandes empresas como shop-
ping centers utilizam a caixa de suges-

tões inclusive junto ao público externo, numa coleta espontânea de opiniões 

e sugestões. 

 Colocando as caixas em locais visíveis e orientando as pessoas que não há 

necessidade de sua identificação ao dar a sugestão, informações mais since-

ras poderão ser conseguidas.

l) Quadro de avisos

O quadro de avisos é uma forma rápida de 

transmitir mensagens.

Normalmente colocados junto ao relógio 

ponto, eles representam uma forma sim-

ples e barata de se levar informações aos 

empregados.

Figura 33
Fonte:sxc.hu

Figura 34
Fonte:sxc.hu

Figura 35
Fonte:sxc.hu
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m) Jornal mural

O jornal mural é uma forma um pouco mais sofisticada do que o quadro de 

avisos.

O jornal deve ser sempre atualizado com assuntos interessantes.

n) Sistema interno de som

O sistema interno de som é um sis-

tema ágil de transmissão de men-

sagens com viva voz. Normalmente 

custa menos do que se imagina. O 

investimento é representativo so-

mente no processo de instalação. 

Seu custo de utilização resume-se 

praticamente ao gasto de energia 

elétrica que é mínimo.

As empresas que possuem tais sis-

temas, cinco minutos antes do horário de encerramento do expediente, cos-

tumam avisar o horário e lembrar que as máquinas devem ser desligadas, 

além de desejar um bom descanso e um ótimo retorno no próximo dia. Essa 

é uma atitude simpática que também valoriza o empregado.

Figura 36
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_mLI7a2Eiuzg/ScuofaW-drI/AAAAAAAAAJs/p9oALsyo63M/s400/Jornal_Mural_1.jpg

Figura 37
Fonte:sxc.hu



Relações PúblicasRede e-Tec Brasil 70

Algumas empresas também costumam transmitir pelo sistema de som men-

sagens e música durante o expediente.

o) Circuito fechado de TV

O circuito fechado de TV é um 

sistema mais caro e sofistica-

do, normalmente utilizado em 

grandes empresas para a trans-

missão de mensagens por let-

tering (letras que passam) no 

vídeo.

 O circuito fechado de TV é 

também utilizado para passar 

filmes e documentários nos ho-

rários de lazer, normalmente no período do almoço.

p)  House organ

O house organ é o jornal da empresa, impresso com seções fixas como edi-

toria (opinião), aniversários, humor, variedades, notícias e entretenimento.

Normalmente, o house-organ é voltado ao público interno e representa um 

espaço também para a manifestação dos empregados.

Figura 38
Fonte:morguefile.com

Figura 39
Fonte: : http://www.tce.sc.gov.br/site/publicacoes/fotos/boletim80_1.JPG
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q) Manual

Os manuais são impressos internos e 

podem abranger os mais diferentes 

aspectos: código de comportamento, 

maneiras corretas de utilização de má-

quinas, vestimentas adequadas para o 

trabalho, equipamentos de seguran-

ça, locais restritos ou proibidos, etc.

r) Mala direta

A mala direta é um impresso remeti-

do pelo correio a destinatários previa-

mente selecionados.

Mala direta pode ser catálogo, folhe-

to, folder (folheto com dobra), desde 

que sejam remetidos pelo correio se-

guindo um mailing list. De preferên-

cia, deverão ser remetidos em enve-

lopes fechados para não correrem o 

risco de não serem lidas, em função do alto volume de peças semelhantes 

que as pessoas recebem todos os dias.

s) Mailing list 

O Mailing list, traduzido para português, pode-

ria ser "lista de correio". Também é chamada de 

Mala direta e se constitui em uma lista de en-

dereços de destinatários para onde a Assessoria 

de Imprensa envia comunicados, notas, creden-

ciais ou brindes com o propósito de incentivar a 

publicação de determinada informação. 

O mailing list contém em grande parte, ende-

reços de jornalistas especializados no tema da 

atividade do assessorado (esporte, cultura, in-

Figura 40
Fonte:sxc.hu

Figura 41
Fonte:sxc.hu

Figura 42
Fonte:sxc.hu



Existe ainda o press release 
direcionado, que é enviado com 

exclusividade para um único 
veículo quando se pretende 
negociar uma relação mais 

próxima entre a assessoria e um 
órgão específico de imprensa 

(WIKIPÉDIA). 

AGÊNCIA DE PROPAGANDA 
– Empresa especializada em 

planejamento de campanhas de 
propaganda e publicidade.
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ternacional, tecnologia, moda etc.), editores de veículos relevantes, agências 

de notícias e, em alguns casos, outras assessorias e até concorrentes do 

assessorado.

Para não perder a utilidade e a eficiência, o mailing list deve ser atualizado 

continuamente pelos próprios jornalistas ou por empresas especializadas, 

que vendem mailings.

t)  Press release

Press Releases, também conhecidos como 

Comunicados de Imprensa ou ape-

nas releases, são textos divulgados pelas 

assessorias de imprensa para informar, 

anunciar, contestar, esclarecer ou respon-

der à mídia sobre algum fato que envolva 

o assessorado, positivamente ou não. É, 

na prática, uma declaração pública oficial 

e documentada do assessorado.

Os  releases são muito usados para anún-

cios e lançamentos de novidades, com a 

ideia de pautar a imprensa para que as 

transforme em notícia. 

É importante que você saiba que os press-

-releases sobre eventos devem adiantar aos jornalistas todos os dados relati-

vos ao evento, além de facilitar o acesso dos profissionais da imprensa (caso 

se exija credenciamento prévio, por exemplo). Sobre produtos, devem trazer 

informações específicas, factuais e objetivas. 

u) Campanha institucional

É uma campanha de propaganda que leva ao público externo a imagem da 

empresa. A campanha institucional, geralmente criada e produzida por uma 

agência de propaganda, utiliza veículos de comunicação de massa, como 

jornais, revistas, rádio e televisão para divulgação das mensagens. 

Figura 43
Fonte: : http://www.loopz.co.uk/discog/ep/images/
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Figura 44
Fonte: : http://publicismidia.files.wordpress.com/2008/04/campanhas_mao_fotogrande-full.jpg

As características básicas de uma campanha institucional são de conter pre-

ços, ofertas, e não levar à venda imediata. Estas são características de cam-

panhas promocionais. A campanha institucional transmite a imagem positiva 

da empresa, de seus produtos ou serviços e busca fixar uma imagem e um 

posicionamento no mercado na mente dos clientes em potencial. Seus re-

sultados, por essas características, são de médio e longo prazo. Contudo. 

são importantíssimas no processo de decisão do consumidor ou usuário ao 

escolher este ou aquele produto ou serviço.

v) Eventos

 Os eventos representam os mais conhe-

cidos instrumentos das relações públicas. 

Muitas pessoas não sabem do que trata a 

atividade, mas reconhecem num evento a 

presença das atividades.

Festas, coquetéis, cerimônias, seminários, 

oficinas, palestras, entre outros, são eventos 

que podem ser úteis para divulgar novidades 

ou atividades do assessorado. O público des-

ses eventos pode ser tanto externo quanto 

interno. Os eventos, para serem bem-sucedi-

dos, devem contar com a presença de jorna- 

listas, editores, fotógrafos e publicitários.

Figura 45
Fonte: http://www.brincabrasil.com.br/ima-

gens/principais/eventos.jpg
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Resumo
Todas as profissões têm as suas ferramentas de trabalho. A de relações pú-

blicas são os instrumentos específicos que, bem dirigidos, alcançam os pú-

blicos estratégicos e promovem a interação e o relacionamento com os pú-

blicos. Dessa forma, a seleção correta dos instrumentos a serem utilizados 

em programas e ações de relações públicas está vinculada diretamente com 

o objetivo comunicacional e com o público ao qual se destina o processo de 

interação. 

Conhecer os instrumentos é tão imprescindível quanto identificar os públi-

cos. É por meio dos instrumentos que se concretiza a atividade finalística de 

relações públicas.

Atividades de aprendizagem
Agora que você já sabe mais sobre os instrumentos de relações públicas, 

vamos fazer, novamente, uma atividade de diagnóstico. Para isso, vamos uti-

lizar alguns dos instrumentos de relações públicas para fixação do conteúdo. 

Faremos a seguinte atividade: 

1. Pegue o seu trabalho realizado na aula 4 (Mapeamento Lógico dos Públi-

cos) e utilize a tabela dos três modelos de públicos. Para cada um deles, sugi-

ra o uso dos instrumentos de relações públicas e explique a sua importância.
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2. Elabore uma nova tabela com os três modelos de públicos e o uso dos 

instrumentos de relações públicas ideais para trabalhar com cada um deles.

Prezado(a) estudante,

Estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina. A interação e a realiza-

ção do processo de comunicação adequado é um dos objetivos das relações 

públicas. Com isso, existe o relacionamento com o público e, consequente-

mente, a solidificação da imagem institucional de maneira positiva. As rela-

ções públicas atuam no sentido de divulgar institucionalmente as ações das 

instituições públicas e ou privadas. Nossa próxima etapa é o planejamento, 

um capítulo especial das relações públicas. É salutar trabalharmos as ações 

das relações públicas baseadas em programas específicos com objetivos, me-

tas, prazos. Você vai verificar tudo isso agora. Espero você lá!
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Aula 8. Planejamento

Objetivos: 

• identificar as formas de se planejar em relações públicas; e 

• reconhecer o passo a passo para a elaboração de um plano, 

programa, projeto ou mesmo uma ação. 

Caro(a) estudante,

O planejamento é a base para o sucesso de qualquer ação, seja ela de natu-

reza comunicacional, mercadológica, política, entre outras. Para a atividade 

de relações públicas, em que o objeto de trabalho é a imagem e o conceito 

da opinião pública, é de suma importância planejar ações, traçar objetivos, 

estabelecer metas e aferir resultados. Sucesso é um objetivo comum a todas 

as organizações. Algumas o conquistam mais facilmente, elaborando um 

planejamento, seguindo-o corretamente e realizando os ajustes necessários 

com base no conhecimento adquirido anteriormente e durante a execução 

prática do que foi planejado. Então, vamos à aula?

As empresas têm aumentado a procura por ferramentas que auxiliem no pro-

cesso gerencial. Isso por que o mercado tem se mostrado inconstante, com 

incertezas e variações. Dentro desse cenário, surge o planejamento estraté-

gico, como sendo uma ferramenta que agrega características das pequenas 

e médias empresas. Nas empresas competitivas, uma importante condição 

para sua sobrevivência, está relacionada à definição de seus objetivos e ao 

esquema dos possíveis caminhos a serem percorridos para atingi-los.

Para que possamos falar de planejamento, é importante entender o que é 

planejamento. Em poucas palavras podemos dizer que planejamento é a 

destinação de recursos avaliados com o objetivo de chegar a algumas metas 

em curto, médio e longo prazo, pensando que a empresa esta inserida em 

ambientes altamente competitivos e dinâmicos. 
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 Numa organização, considera-se como planejamento estratégico o processo 

que consiste na análise sistemática de pontos fortes e fracos, e de oportuni-

dades e ameaças do meio ambiente; de forma a estabelecer objetivos, estra-

tégias e ações que possibilitem um aumento da competitividade (O PODER 

DAS IDEIAS).

Planejar estrategicamente significa refletir sobre a organização num sentido 

global e em sua relação com o ambiente, vislumbrando o futuro. Deve-se 

criar uma visão de futuro e dos meios para alcançá-lo. Para isso, analisar o 

ambiente para redefinir a missão e escolher estratégias de ação é de suma 

importância.   

8.1 Por que devemos planejar? 
Devemos planejar para conhecermos o rumo para onde devemos caminhar. 

Se não soubermos para onde ir, não iremos para lugar nenhum. Seremos 

dragados e jogados para fora do mercado. 

Para se planejar deve-se ter metodologia. Para que compreenda compilamos 

as informações abaixo: 

• a sensibilização da equipe que irá elaborar e implementar o planeja-

mento estratégico, mostrando a necessidade, as vantagens e o papel 

de cada um; 

• a definição da missão, ou seja, da razão de ser da empresa. Quem so-

mos? Por que existimos? Qual a nossa função na sociedade? 

• a identificação dos fatores chave para o desempenho da empresa e o 

sucesso do planejamento estratégico;

Figura 46
Fonte:sxc.hu
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• a realização de um diagnóstico estratégico, que consiste na  avaliação 

real da posição da empresa. Aqui são considerados os aspectos internos 

e externos com dados consistentes e verdadeiros. Além de analisar o 

cenário econômico, o cenário dos concorrentes e os dados secundários 

conseguidos a partir de levantamento de notícias veiculadas pela impren-

sa, são analisados os dados obtidos por meio de pesquisas que identifi-

quem como a empresa, sua marca e seus produtos são percebidos por 

seus públicos de interesse;

• aqui deverão ser listados os objetivos que deverão ser alcançados. Esses 

deverão ser qualitativos e quantificados, realísticos e desafiadores quan-

do se referirem às vendas, à participação no mercado, ao lucro etc., den-

tro do período previsto pelo planejamento;

• a elaboração das estratégias é a fase onde devem  ser consideradas todas 

as etapas anteriores, caso contrário não haverá consonância;

• os planos de ação visam implementar as estratégias através de instru-

ções claras definindo-se: o que, como, quando, quem será o responsável, 

quanto custará e o cronograma a ser seguido;

• o controle, deverá ser frequente para conferir se as ações estão sendo 

executadas. Essa é a fase em que são medidos os desempenhos, checados 

os orçamentos, obtidas e analisadas as informações de cada responsável, 

apresentadas as medidas para correção de rumo, caso seja necessário. 

8.2 Quando colocar em prática? 
Embora o planejamento estratégico esteja in-

timamente ligado a pensar a organização em 

sua relação com o exterior, ele depende de con-

dições internas para ser colocado em prática 

com todas as suas implicações. Certamente, os 

momentos de crise são os menos favoráveis a 

que se instale um processo desse tipo. Nesses 

momentos, as relações estão desgastadas, os 

erros se acumulam e parecem insuperáveis, as 

avaliações estão mais sujeitas às influências dos 

aspectos subjetivos, e a possibilidade de obter 

consenso é mais difícil. Idealmente, é quando as 

coisas vão bem que se deve pensar em mudar  

(ASSIS, 2012).
Figura 47
Fonte:sxc.hu
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8.3 Processo do planejamento estratégico 
Se você pesquisar, verificará a existência de diferentes modelos de planeja-

mento estratégico com possibilidade de implantação nas organizações. Ao 

escolher um deles, você deverá levar em consideração o tipo de empresa a 

ser implantada, o plano, bem como o ambiente externo dessas organiza-

ções. 

Atualmente tem-se utilizado muito o planejamento estratégico,  no 
qual é efetuado um diagnóstico básico dentro da organização para 
evidenciar a cultura organizacional, os valores das pessoas, as rela-
ções de poder e a filosofia empresarial. 

Fique sempre atento ao realizar um planejamento estratégico, pois ele en-

globa desde a avaliação do mercado e da concorrência até o diagnóstico 

do posicionamento da marca e a definição de estratégias que combinem 

diferentes meios de comunicação interna e externa.

São elementos dos fundamentos do planejamento estratégico, de 
acordo com Daros (2009): 

• todos devem ter visão global do planejamento estratégico; 

• todos devem se envolver no processo do planejamento estratégico; 

• todos devem estar motivados para o processo do planejamento estraté-

gico; 

• cada um deve entender o seu papel no processo do planejamento estra-

tégico; 

• cada um deve entender o papel do planejamento estratégico na sua ati-

vidade; 

•  todos devem entender os conceitos envolvidos no planejamento estraté-

gico. 

Cabe ressaltar que os administradores devem ter como alvo a satisfação do 

usuário, constituindo metas por meio de um planejamento eficiente, que 

abarque a organização como um todo, e empregando os fatores-chave de 

sucesso com moral e ética, dentro de uma estrutura sustentável. 
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8.4 Planejamento de relações públicas
O planejamento constitui uma das funções básicas das relações públicas, ao 

lado das funções de assessoramento, pesquisa, execução e avaliação. Como 

as relações públicas se envolvem sempre com públicos e opinião pública em 

geral, é claro que vão requerer o máximo de cuidados e uma sistematização 

de ações, sendo isso  possível com e por meio de planejamento.

O planejamento é uma ferramenta para a eficácia das atividades de 
Relações Públicas, porque evita a improvisação, oferece possibilida-
des para a consecução dos objetivos, permite racionalizar os recursos 
necessários e dá uma orientação básica, capaz de permitir a avaliação 
de resultados.  http://books.google.com.br/books?id=VPvyDpwDhG
0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR acessado no dia 24/07/2013

Kunsch (1986) escreve que as atividades de relações públicas, normalmente, 

proporcionam uma projeção institucional da organização, que, dependendo 

de como são executadas, poderá ser positiva ou negativa. Quando se plane-

ja, as probabilidades de sucesso são maiores do que quando as coisas são re-

alizadas improvisadamente. Por isso, um departamento de relações públicas 

tem dupla responsabilidade: cuidar para que o conceito de sua organização 

não seja prejudicado; sempre, levar em conta que suas ações devem atender 

e respeitar os interesses dos públicos e da opinião pública. 

Veja no quadro abaixo, as fases de um Planejamento de relações públicas

Conhecimento da organização e pesquisa institucional

Diagnóstico e identificação dos problemas

Determinação e identificação dos públicos

Briefing ou resumo das informações obtidas

Fixação da política e das diretrizes de relações públicas

Definição de objetivos e metas

Justificativa

Estratégias e programas de ação

Escolha dos meios de comunicação

Determinação de recursos necessários

Orçamento

Aprovação

Implantação

Controle

Avaliação dos resultados
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8.5 Conhecimento da organização e   
 pesquisa institucional
Primeiramente temos que conhecer a organização, sua política, situação ex-

terna e interna, estrutura, os problemas que interferem no posicionamento 

da organização perante a opinião pública e os públicos, o sistema de comu-

nicação vigente interna e externamente.

Esse conhecimento só é possível mediante uma pesquisa, com a qual se pro-

cura fazer um levantamento completo de toda a situação existente.

Para se chegar a uma análise organizacional, o caminho mais viável é a utili-

zação da pesquisa institucional ou administrativa, em que se propõe obser-

var os procedimentos de: comunicação, informação básica, dados específi-

cos, análise de dados, confronto da organização proposta com os princípios 

básicos de organização, etc.

Para efetuar uma pesquisa institucional, pode-se, por exemplo, conhecer 

a organização por meio de entrevistas de opinião, análise de material in-

formativo e promocional, publicações (folhetos, revistas, jornais, relatórios, 

manuais, calendários, memorandos, etc.) e, sobretudo, aplicando um ques-

tionário, que deve ser muito bem elaborado.

É nessa fase que se deve fazer a investigação e a crítica a respeito das nor-

mas e dos processos da organização, num esforço para explicar a atitude ou 

apatia dos públicos. Isso também diz respeito ao conhecimento da estrutura, 

à base física, ao elemento humano, às finalidades e à natureza da organi-

zação.

8.6 Diagnóstico e identificação dos   
 problemas
Após o levantamento e a obtenção das informações, é preciso determinar 

quais são as áreas, as dificuldades, os problemas ou as situações-problema 

que estão afetando o conceito e o posicionamento da organização frente 

aos seus públicos e à opinião pública.

O diagnóstico é o método de levantamento e análise de desempenho de 

uma empresa ou instituição, interna ou externamente, de modo a facilitar 

a tomada de decisões. É uma das mais importantes atribuições das relações 

públicas (UNIVALI).
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Nesta etapa do diagnóstico, procura-se detectar aqueles problemas que di-

zem respeito diretamente às áreas de comunicação e relações Públicas. O 

diagnóstico facilita justamente a análise, o tratamento adequado, transfor-

mando os dados em informações utilizáveis.

8.7 Determinação e identificação dos   
 públicos
Uma das etapas fundamentais do processo das relações públicas é o levanta-

mento e a identificação dos grupos ligados a uma organização.

No contexto do planejamento, faz-se um mapeamento de todos os grupos 

existentes, levando em consideração também o nível e o grau maior ou me-

nor de relacionamento com a organização. De posse desses dados, haverá 

condições de estudá-los e realizar um planejamento.

Os públicos, normalmente, são de três categorias: internos, mistos e exter-

nos. O público interno é formado por funcionários, diretores e seus familia-

res. O público misto é formado por acionistas, fornecedores e revendedores. 

O público externo é formado por consumidores, imprensa, comunidade, po-

deres públicos, concorrentes, escolas, sindicatos, bancos, etc.

Graficamente, pode-se representar assim uma organização que se relaciona 

com seus diversos públicos:

Figura 48
Fonte:sxc.hu
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Por meio de um levantamento e de estudos, é preciso caracterizar os públi-

cos e dimensioná-los no contexto global da organização, verificando tam-

bém qual é o grau de relacionamento existente.

O mapeamento dos públicos e a descrição das prioridades da organização 

em relação a cada um deles possibilitarão um posterior plano de comunica-

ção, para manter ou aumentar ainda mais a convivência entre a organização 

e seus públicos.

Não se esqueça de que cada organização tem seus públicos específicos e a 

necessidade de sobrevivência das organizações faz com que alguns públicos 

se tornem mais importantes que os outros em determinadas circunstâncias.

O principal de tudo isso é a conscientização por parte das organizações da 

necessidade de identificar devidamente os seus públicos, para ampliar sua 

convivência no ambiente interno e externo.

8.8 Briefing ou resumo das informações  
 obtidas
Realizada a pesquisa institucional, feito o diagnóstico e o mapeamento dos 

públicos, parte-se para a compilação de todas as informações básicas para 

o estabelecimento de projetos, programas, planos de ação, que comumente 

se valem do que se convencionou chamar de briefing. 

Figura 49
Fonte: ilustradora



BRIEFING – Coleta de dados 
e preparação de resumos para 
discursos, palestras e reuniões 
questionadoras. Uma das mais 
importantes funções de relações 
públicas.

Rede e-Tec BrasilAula 8 - Planejamento 85

O briefing pode ser feito de forma completa, quando se pretende montar 

um planejamento mais global de relações públicas para a organização como 

um todo. Existe também um briefing realizado por partes: quando se vai pla-

nejar, por exemplo, faz-se necessário levantar todas as informações possíveis 

sobre o tema proposto.

A vantagem principal do briefing está em propiciar uma fundamentação 

para todo o trabalho, servindo de referencial para se propor um planejamen-

to adequado e eficaz.

8.9 Fixação da política e das diretrizes das  
 relações públicas
Conforme  Rabaça e Barbosa (1978), Política de comunicação é  um conjun-

to de normas em que se fundamenta a atividade de comunicação institucio-

nal numa empresa.

As perspectivas dessa política devem ser traçadas dentro de um objetivo que 

seja a meta de todas as atividades. Ou seja, todas as ações devem ser regidas 

por essa política. 

Kunsch (1986) escreve que as atividades de relações públicas devem ser co-

erentes com a política de comunicação adotada, servindo mesmo de orien-

tação nas tomadas de decisões frente às situações que surgem no dia a dia. 

Assim, define-se, por exemplo, que toda correspondência recebida, seja de 

onde for, terá tratamento igual, recebendo sempre uma resposta; ou que se 

atenderá imparcialmente todo e qualquer órgão de imprensa.

Figura 50
Fonte:sxc.hu
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8.10 Definição de objetivos e metas
Kunsch (1986), cita ainda que, quando se faz um planejamento global de 

relações públicas, formata-se os objetivos a longo, médio e curto prazo, e 

para cada projeto, programa ou plano, existirão sempre objetivos e metas 

específicas. Em cada caso, deve-se se levar em conta que os objetivos e as 

metas devem ter uma definição clara e exata, além de serem realísticos, 

quantificáveis e estarem em consonância com a política da organização e a 

política de comunicação adotada.

8.11 Justificativa
Qualquer proposta de planejamento de relações públicas deve sempre ser 

acompanhada de justificativas, relacionando-se as razões e as vantagens da 

aplicação de determinado projeto ou plano de ação.

8.12 Estratégias e programas de ação
Uma vez delineados os objetivos e as justificativas, deve-se estabelecer qual 

a melhor estratégia a seguir e quais os programas de ação necessários.

A estratégia consiste na arte de orientar e direcionar, eficazmente, as ações. 

Ela exige do planejador muita criatividade para explorar os objetivos propos-

tos no plano de ação, levando-se em conta suas alternativas e prioridades.

A aplicação da estratégia sugerida só será possível em conjunto com o de-

lineamento de programas de ação, nos quais justamente se define o que 

fazer. Os programas de ação variam em função do processo de planejamen-

to que os determina. Uma organização pode, depois de perpassar todas as 

fases até aqui levantadas, chegar à conclusão de que, para resolver um pro-

blema de prejuízo a ela causado pela falta de identidade visual, deve propor 

diversos tipos de programas de ação.

8.13 Escolha dos meios de comunicação
Estabelecido um programa de ação, deve-se fazer a escolha dos veículos 

mais apropriados para atingir os públicos desejados, dentro de um rigoroso 

planejamento de mídia.

Esses veículos podem ser impressos (jornal, revista, mala-direta, outdoor) e 

eletrônicos (rádio, televisão, cinema, auto-falante). A utilização de alguns 



Entende-se por orçamento uma 
previsão detalhada, de maneira 
a possibilitar a aplicação das 
receitas disponíveis de forma 
adequada e racional, já que, sem 
recursos financeiros, pouco ou 
nada se faz.
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desses meios ou de todos vai depender muito dos objetivos e das estratégias 

propostas num programa de relações públicas.

Outro aspecto a se considerar é a linguagem adequada a diferentes públicos. 

A organização deve usar a mensagem, no veículo certo, no momento certo, 

no lugar certo e para o público certo.

8.14 Determinação de recursos necessários
Nos projetos, programas e planos de ação, todos os recursos materiais, hu-

manos e financeiros para colocar os planos em execução devem ser rigo-

rosamente definidos, tanto em um planejamento mais global quanto no 

planejamento de programa mais específico.

Os recursos materiais compreendem tudo aquilo que é necessário para a 

implantação de um plano, isto é, desde os bens imóveis e permanentes até 

os materiais de consumo em geral. Os recursos humanos envolvem todo o 

pessoal necessário para fazer um plano e colocá-lo em ação. Quanto aos 

recursos financeiros, esses são, normalmente, os que recebem mais atenção 

por parte da organização, ao se fazer um planejamento. Qualquer dirigente, 

antes mesmo de avaliar um projeto, procura saber primeiro quanto custa. 

Estimam-se valores globais para um orçamento anual e por programas de 

atividades, mas é necessário sempre detalhar todas as previsões específicas. 

A definição do orçamento constitui-se numa fase muito importante do pla-

nejamento de relações públicas.

8.15 Orçamento
O departamento de relações públicas de uma organização normalmente faz 

uma previsão de todos os custos, com recursos materiais e humanos e aloca 

a verba necessária para toda a sua programação anual, que costuma passar 

por revisões e adaptações semestrais, trimestrais ou mesmo mensais.

8.16 Aprovação
É quando todo o processo passa a ser consubstanciado em documentos, ou 

seja, em projetos, programas e planos de ação, escritos formalmente.

Para a aprovação, há que se fazer uma exposição escrita, com todas as in-

formações importantes e um relato sucinto das fases já assinaladas até aqui. 
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Esses dados devem ser apresentados de forma compacta, seguindo uma 

disposição visual apropriada, utilizando-se técnicas de artes gráficas e uma 

linguagem correta. 

Para uma explicação verbal, é preciso que o profissional tenha fluência e 

saiba argumentar, além de dominar integralmente o projeto, o plano ou 

programa que elaborou.

8.17 Implantação
Percorrido todo o processo de planejamento, a fase seguinte é a da im-

plantação. Essa fase consiste em colocar em execução todo o plano que foi 

elaborado. As formas e os métodos de como se devem colocar os planos em 

ação variam em função de quem os coordena (desde a fase inicial do plane-

jamento), de quem os executa e das condições e normas da organização da 

qual se faz parte.

8.18 Controle
O controle propicia verificar se há desvios nas ações planejadas. Por meio 

do controle, é possível detectar as falhas em todo o processo, da primeira 

até a última fase, e corrigi-las em tempo hábil. No decurso do processo de 

planejamento, normalmente se recorre a instrumentos de controle conheci-

dos, como a agenda, o arquivo, os cronogramas, que facilitam e viabilizam 

o controle das ações.

8.19 Avaliação dos resultados
Consiste em verificar quais foram os pontos positivos e negativos do que foi 

planejado e executado. Essa avaliação crítica é importante, a fim de que se 

Figura 51
Fonte: Imagens USP
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evitem incorreções semelhantes no futuro e se utilize a experiência acertada.

Resumo
Planejar é vital para qualquer programa, projeto ou ação em todas as áreas. 

Para a comunicação estratégica, por meio das relações públicas, o planeja-

mento é indispensável uma vez que a matéria-prima da profissão lida com 

a subjetividade, por meio de elementos não palpáveis como imagem, sa-

tisfação e opinião. Enfim, pode-se dizer que a comunicação e as atividades 

de relações públicas estão no campo da subjetividade e, por isso, não são 

necessariamente compostas de elementos mensuráveis.  

Entretanto, por meio de ações estrategicamente planejadas e focadas, o tra-

balho de relações públicas tem efetiva consistência na vida das instituições 

públicas e ou privadas, possibilitando, por meio da imagem institucional, 

melhoras progressivas em todos os sentidos: mercadológica, política, finan-

ceira, institucional, etc. 

Além disso, ações de cunho comunicacional são mais perceptíveis a médio 

e longo prazo, baseada nas mudanças que ocorrem na instituição como um 

todo.

Atividades de aprendizagem
1. Visite novamente a empresa que você está pesquisando (ou imaginando) 

e tente obter o máximo de informações sobre o seu planejamento estraté-

gico. Busque saber qual a missão, ou seja, a razão de ser da empresa? Por 

que ela existe? Qual a nossa função na sociedade? Qual o ramo de atuação? 

Qual o objetivo?.  Faça uma pesquisa bem feita, com o máximo de dados 

possíveis. 
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2. Elabore, com base no caderno, o planejamento anual de relações públicas 

para essa instituição.

Encerramos aqui o nosso curso da disciplina de Relações Públicas.  

Desejamos que o conhecimento da profissão possa contribuir com a sua 

atuação profissional, bem como com a sua vida pessoal e profissional. Todos 

nós, seres humanos, nos relacionamos o tempo todo e, aprender a impor-

tância da imagem institucional, da opinião pública e das ações planejadas 

de relações públicas poderá ser de grande valia na sua vida profissional. 

Desejamos sucesso e determinação nessa jornada rumo ao conhecimento!
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Encerramos aqui o nosso curso da disciplina de Relações Públicas.  

Desejamos que o conhecimento da profissão possa contribuir com a sua 

atuação profissional, bem como com a sua vida pessoal e profissional. Todos 

nós, seres humanos, nos relacionamos o tempo todo e, aprender a impor-

tância da imagem institucional, da opinião pública e das ações planejadas 

de relações públicas poderá ser de grande valia na sua vida profissional. 

Desejamos sucesso e determinação nessa jornada rumo ao conhecimento!

Palavras finais
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Guia de Soluções       
         
Aula 1

Para a resolução das atividades procure identificar o surgimento da profissão 

a história e a influência econômica e política no surgimento das profissões. 

Releia os itens se necessário. 

Aula 2

Procure focar a produção de sua atividade no sucesso das relações entre 

as instituições e seus públicos. Vamos lá, releia as aulas, faça um excelente 

trabalho!

Aula 3

Capriche nesta atividade. Trabalhar com o conhecimento dos conceitos de 

público irá ajudar você a compreender como identificar cada segmento do 

público, assunto apresentado nesta aula. 

Aula 4

Ao realizar esta pesquisa, você conhecerá o processo de construção de uma 

ação de Relações Públicas e terá a oportunidade de conhecer um pouco mais 

sobre a instituição a ser pesquisada. Tenho certeza que vai ser divertido e 

enriquecedor. Não perca tempo, elabore já um questionário com as informa-

ções que precisa e converse com todas as partes envolvidas. Seu mapeamen-

to de públicos poderá contribuir com a instituição para qual você trabalha ou 

com a que você pesquisou.   

Aula 5

Releia seu caderno e veja tudo o que já estudamos e faça essa atividade. Use 

sua criatividade e seu conhecimento para ajudar essa companhia aérea a 

resolver esse problema de relacionamento com os diversos públicos.

Aula 7

Para realizar as atividades é de suma importância identificar os instrumentos 

de Relações Públicas e promover a sua utilização de forma correta, com vis-
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tas a alcance dos objetivos institucionais.

Aula 8

Faça dessa atividade um exercício prazeroso, com o levantamento de dados 

e a projeção das ações. Apresente esse trabalho para a instituição pesqui-

sada e sugira ações que a seu ver possam oferecer melhorias na imagem 

institucional.
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CEDOC. Coordenadora de Tutoria e Professora Pesquisadora da Educação a 

Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

- IFTO. Experiência de docência em diversas disciplinas. Experiência na área 

de comunicação e marketing em instituições públicas e privadas Projeto em 

desenvolvimento: Curso de qualificação profissional em organização adminis-
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trativa de empreendimentos comunitários para pescador artesanal do médio 

Rio Araguaia, Tocantins. 2010.

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1745884524284619> 


