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prefácio

Patrícia Persigo

É momento de comemoração e sinto-me presenteada.

Foi com um grande sorriso no rosto que recebi o convite da Profª 
Elizabeth Huber Moreira para prefaciar este livro. De imediato, respondi o 
e-mail sem nem imaginar a tamanha responsabilidade da escrita. São 20 
anos da habilitação de Relações Públicas do Curso de Comunicação Social 
da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Fiz parte desta Universidade e 
guardo admiração por ela. Para a comemoração de aniversário, as Professoras 
Grazielle Brandt e Liza Huber Moreira decidiram lançar a presente publicação.

Já dizia José Saramago, “É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos 
vemos se não saímos de nós”. O escritor português destaca a importância 
do olhar-se estando do lado de fora de si ou, ao menos, exercitar-se. É com 
essa citação que compreendo tão bem a proposta deste livro. Neste caso, 
a ilha cercada de demandas e afazeres produz conhecimento, forma novos 
profissionais e atua socialmente por meio de seus projetos de extensão. Posso 
imaginar o quão rica é a trajetória deste curso que já lançou ao mercado 
de trabalho mais de cem profissionais. Que caminho percorrido foi esse? 
Com quem esteve? Onde estão hoje? Essas e outras tantas perguntas são 
respondidas pelas páginas deste livro quando as professoras narram histórias 
que marcaram o dia a dia do curso. 

Todos esses meandros tornam-se evidentes e adquirem visibilidade com 
esta publicação; um livro, uma mídia. Independente de plataformas, digital 
ou impressa, o livro mostra-se essencial como instrumento de preservação 
da memória e no estabelecimento de pontes, relacionamentos entre 
organizadores e leitores. Por falar em relacionamentos, destaca-se o contexto 
da publicação: as relações públicas.

No Brasil, presente há 102 anos, a partir da criação do setor de RP da 
Light (empresa paulista de energia), as relações públicas entrelaçam-se com 
as próprias histórias da habilitação de RP, do Curso de Comunicação Social 
da Unisc. Retomo Saramago ao dizer que o sair da ilha é colocar no centro 
dos olhares o curso, os seus desafios e as suas conquistas. O livro traz o olhar 
de professores e egressos, reforçando o exercício de verem a si mesmos, 
atentarem aos seus feitos, valorizarem os seus êxitos. 
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Esse movimento – o mudar o foco de atenção – também permite à 
comunidade de Santa Cruz do Sul, do Estado e do país compreender o papel 
social desempenhado por cursos e universidades. São experiências de vida, 
são relações que se tecem, são conhecimentos produzidos que transbordam, 
atuam e transformam. Certamente, aqueles que por lá passaram já não são 
mais os mesmos, assim como o Curso de Curso de Comunicação, RP, também 
não o é. Um nutre o outro. Tensiona, areja, planeja, conquista.

Nesse espaço comemorativo, egressos e professores complementam a 
obra ao evidenciarem perspectivas contemporâneas que perpassam a área, 
seja a atuação da pesquisa científica para a legitimação desse domínio de 
conhecimento ou o interesse público marcando a atuação de organizações 
privadas, são contribuições que transbordam os capítulos desta obra e que 
evidenciam o papel social do profissional de relações públicas.  

A responsabilidade social e as tendências de mercado dão foco para a 
necessária atenção ao contexto dinâmico e fluído em que estamos inseridos. 
Consequentemente, evidencia-se, aí, o papel do RP, profissional atento às 
transformações sociais e atuante em diversas causas como, por exemplo, a 
delicada relação entre a cultura do consumo e o público infantil ou mesmo 
a tensão existente entre circulação de informações e o comportamento 
cidadão.

Não me restam dúvidas quanto à marcante contribuição dessa obra, não 
só para acadêmicos e profissionais da comunicação. Trata-se do registro da 
união de esforços de docentes, discentes, da Instituição de Ensino Superior 
e da própria comunidade que, hoje, acolhe a todos. Fica, aqui, o meu desejo 
de que este livro, no futuro, seja apenas um capítulo de outra obra recheada 
de novas histórias e experiências do Curso de RP da Unisc.

Aproveitem a leitura!



introdUção

Este livro representa uma despretensiosa contribuição nossa para as 
comemorações dos 20 anos da habilitação de Relações Públicas do Curso 
de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. 
Nossa ligação com o curso deu-se de maneiras diversas, porém igualmente 
significativas. Nossa ligação com a área de Relações Públicas e com a 
Unisc vêm de longa data e reflete nossa paixão pela academia e pela área 
profissional que escolhemos seguir.

Entre outras ações realizadas durante o ano de 2016, em comemoração 
aos 20 anos, surge esta obra que está dividida em três partes. A primeira 
traz um texto produzido pelas professoras Elizabeth Huber Moreira, Grazielle 
Betina Brandt e Mônica Elisa Dias Pons, no qual as autoras trazem a narrativa 
sobre alguns momentos vivenciados no curso e que ficaram registrados nas 
suas memórias e nas de alguns egressos.

A proposta desse texto inicial do livro é a de apresentar alguns relatos 
que narrem os principais momentos da trajetória dos 20 anos do Curso de 
Comunicação Social – habilitação em Relações Públicas da Unisc. As memórias 
e relatos nele expostos resgatam fragmentos de lembranças e se entrelaçam 
à construção histórica do próprio curso. Cabe mencionar que esses relatos 
não esgotam outras histórias ou outros pontos de vista que posteriormente 
podem ser apresentados em obras futuras. A construção desse texto foi 
essencialmente motivada pelas vivências pessoais das autoras e a partir do 
contato com egressos que marcaram as diferentes temporalidades do curso 
e que, de certa forma, fizeram retornar as lembranças de fatos particulares 
que marcaram a trajetória e o cotidiano do curso.

Assim, através de uma abordagem essencialmente qualitativa, utilizando 
fotografias, documentos e relatos, as autoras buscam evidenciar fragmentos, 
lembranças e percepções sobre os 20 anos das Relações Públicas na Unisc. 
A partir de saberes que emergem das autoras e através de determinados 
interlocutores é possível traçar o caminho percorrido nesses 20 anos de 
caminhada, acreditando que as memórias, rotinas e vivências têm o potencial 
de contribuir para preservar a memória e recontar a história das Relações 
Públicas na Unisc.

Na sequência, compondo a segunda parte do livro, encontram-se artigos 
científicos produzidos por egressos que fizeram ou estão fazendo seus cursos 
de mestrado e/ou doutorado, assim como de duas professoras do curso. 



10 Elizabeth Huber Moreira, Grazielle Betina Brandt (Org.)
20 anos de relações públicas na Unisc

Nesses textos, cada autor evidencia sua área de estudo e sua contribuição 
para o desenvolvimento da pesquisa e da prática no âmbito das relações 
públicas.

Iniciamos com a contribuição da professora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - UFRGS, Ana Karin Nunes, que faz uma explanação sobre 
a importância e a responsabilidade da pesquisa científica para a legitimação 
da área de Relações Públicas e discorre sobre os pressupostos básicos da 
teoria da função organizacional política.

Fabiana da Costa Pereira, professora da Universidade de Santa Cruz do 
Sul - UNISC e do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA, propõe uma 
discussão sobre os veículos de comunicação comunitária, em relação ao 
papel público que devem desempenhar e a necessidade de manterem-se 
como organizações privadas.

Na sequência, Roberta Souza e Silva, sócia da agência Adega de 
Ideias, relata em seu texto a busca por indicadores utilizados no âmbito 
da responsabilidade social pela empresa Alliance One Brasil, defendendo a 
ideia de que uma mudança social e o efetivo envolvimento com os grupos 
beneficiados somente ocorre quando há a existência de uma relação entre as 
partes envolvidas no programa.

Danúbia Cremonese Sehn Melatti, proprietária da empresa Cabron 
Paletas Mexicanas, apresenta o case sobre a criação da marca de paletas 
mexicanas Cabron, evidenciando de que forma o trabalho de um relações 
públicas frente às percepções e tendências do mercado auxilia na promoção 
da viabilidade de implementação de um empreendimento.

Já a professora da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, Analu 
Schmitz Horlle, discute a relação que se estabelece entre a criança, a mídia e 
a cultura do consumo. A autora propõe que haja um diálogo maior entre os 
atores que compõem o sistema de mídia, pois é preciso compreender que 
profissionais devem ter liberdade para a criação de peças publicitárias, mas, 
ao mesmo tempo, devem respeitar os direitos das crianças.

Carine Ferreira Nied, integrante da equipe da Política Nacional de 
Humanização - PNH, que atua no nível central do Ministério da Saúde, em 
Brasília, aborda em seu texto o tema da cogestão e da comunicação como 
conceitos de democratização, trazendo o case da constituição do SUS 
e da PNH. Aponta que a comunicação na área da saúde deve assumir um 
compromisso de zelar pela informação enquanto promotora de cidadania.

E, para encerrar esta parte do livro, Lilian Alves, mestranda em Admi-
nistração na Unisc, na Linha de Pesquisa em Marketing Estratégico, traz os 



11Elizabeth Huber Moreira, Grazielle Betina Brandt
introdução

resultados de uma pesquisa que buscou identificar os principais atributos de 
escolha que influenciam na percepção da qualidade e na satisfação de clien-
tes do varejo do município de Candelária/RS. A autora realizou um levanta-
mento com 100 consumidores, utilizando-se de um estudo exploratório qua-
litativo a partir de entrevistas conduzidas pela técnica do incidente crítico.

Na terceira parte desta obra, trazemos os relatos de seis egressos do 
curso que se formaram em diferentes momentos e que, portanto, evidenciam 
percepções e sentimentos variados com relação ao Curso de Relações 
Públicas. Participam desta seção os seguintes egressos: Braulio Staub 
(formado em 2014), Gisele Simão (formada em 2010), Laura da Cruz Nobre 
(formada em 2012), Michele Aluana Amador  (formada em 2006), Natália 
Machado (formada em 2012) e Tamara Arend de Freitas (formada em 2015).

A estes egressos foi solicitado que relatassem sobre as seguintes 
questões: fato ou episódio que tenha marcado sua passagem pelo curso; uma 
memória visual que tenha sido notável; a relevância do curso para sua vida 
pessoal e profissional; e eventos que aconteciam quando eram acadêmicos. 
Solicitamos, também, que escrevessem uma mensagem dirigida ao curso.

Vale acrescentar, a título de dirimir quaisquer questionamentos, que esta 
obra pretende representar um esforço de colocar na agenda acadêmica os 20 
anos da habilitação de Relações Públicas do Curso de Comunicação Social 
da Unisc, evidenciando alguns aspectos e destacando alguns atores que 
participaram do curso neste período. Não se trata de um resgate histórico. É 
um apanhado de memórias e de emoções. Também, sequer pudemos trazer 
aqui os relatos de todos os indivíduos que passaram pelo curso ou que estão 
hoje nele. Entendemos que todos, absolutamente todos, são igualmente 
relevantes e decisivos para a configuração do que o curso representa no 
contexto atual, mas aqui foi possível dar voz apenas a uma parcela deles.

Esperamos que nossos leitores tenham a oportunidade de conhecer, 
através da leitura deste livro, um pouco do que foi realizado até o momento 
e que possam também sentir a alegria que estamos sentindo ao comemorar 
os 20 anos de existência do Curso de Relações Públicas da Unisc.

Boa leitura.

Elizabeth Huber Moreira

Grazielle Betina Brandt



eliZabeth hUber moreira

Concluí a graduação em 
Relações Públicas em 1992, na 
Universidade Federal de Santa 
Maria. Alguns meses depois da 
formatura, iniciei minha atividade 
profissional na área. Fui a primeira 
RP da Unisc e atuei na Assessoria de 
Comunicação por quatro anos. Fiz 
mestrado na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e, em 1999, 
ingressei como professora na Unisc. 
Ainda enquanto funcionária da 
instituição, participei da comissão 
que elaborou o projeto pedagógico 
do Curso de Comunicação Social, em 1993.

Minha relação com o Curso de Relações Públicas, portanto, é de longa 
data. Como professora, são 17 anos. Coordenei o Núcleo de RP da A4 e fui 
vice chefe do departamento e subcoordenadora do Curso de Comunicação 
Social. No momento, faço doutorado na Universidade Federal de Santa Maria 
e dou aula no Curso de Comunicação Social da Unisc, especialmente na área 
de Relações Públicas.

Foi na Unisc que desenvolvi grande parte da minha trajetória profissional, 
num primeiro momento como relações públicas e, atualmente, como 
professora. Nesta instituição fiz grandes amigos, em especial entre os colegas 
professores, funcionários e entre os alunos. Esta é, na realidade, uma grande 
alegria para mim, talvez a mais significativa gratificação, que é saber que 
muitos dos meus alunos tornaram-se meus grandes amigos. Isto significa que, 
para além da responsabilidade de formar profissionais, existe uma relação de 
amizade e parceria, que dura para além do período de realização do curso.



GraZielle betina brandt

A minha trajetória na Unisc 
iniciou no curso de graduação em 
Comunicação Social – habilitação 
em Relações Públicas. Em 2001,  após 
a formatura, segui trilhando meu 
caminho na Unisc, mas dessa vez 
como mestranda e bolsista CAPES 
do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional. 
Em 2003 iniciei minha caminhada 
na docência junto ao Curso de 
Relações Públicas da Universidade 
do Contestado – Unc/Campus de 
Mafra (SC), onde atuei até 2006. 
Em 2006 dei um grande passo na 
minha vida pessoal e acadêmica ao 
iniciar o doutorado pleno no exterior no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da Université du Québec à Rimouski - UQAR. 
Permaneci durante quatro anos no Canadá e trouxe comigo as melhores 
lembranças desse período especial de aprendizados e experiências. 

Após o doutoramento iniciei minhas atividades no Centro de Ciências 
da Comunicação na Universidade de Caxias do Sul - UCS, onde permaneci 
até 2013. A partir de 2013 ingressei como docente na Unisc junto ao 
Departamento de Comunicação Social e em 2014 no Programa de Pós- 
Graduação em Desenvolvimento Regional. Ao longo desses anos a Unisc 
tem assumido um significado especial na minha trajetória de vida, tanto 
pessoal quanto profissional. Foi na graduação que conheci meus futuros 
colegas de profissão, convivi com professores dedicados e onde despertei 
meu interesse e curiosidade pela pesquisa. O mestrado me fez acreditar 
na interdisciplinaridade e descobrir que é possível interagir com outras 
Universidades e países e socializar o conhecimento acadêmico. Hoje, como 
professora, entendo que o conhecimento se articula com as vivências e 
experiências cotidianas na sala de aula. Para além da formação superior a 
Unisc me tornou um ser humano melhor e mais completo. Sou muito grata a 
todos aqueles que juntos formaram e continuam formando a Unisc, pois hoje 
para além de aprender, assumo o compromisso e a responsabilidade de nela 
ensinar.



monica pons

Possui graduação em Comuni-
cação Social - Habilitação Relações 
Públicas pela UFSM (1993), mestrado 
em Comunicação Social pela PUCRS 
(1999) e doutorado em Comunicação 
Social pela PUCRS (2007). Trabalhou 
na Universidade de Santa Cruz do Sul 
por 15 anos, onde atuou na formação 
de profissionais de relações públicas, 
na criação e gestão dos Laborató-
rios de Prática Profissional, na coor-
denação de cursos de graduação e 
pós-graduação  lato sensu  na área da 
Comunicação Social e orientou traba-
lhos de pesquisa em relações públicas. 
Atualmente é professora Adjunta da 
Universidade Federal de Santa Maria. 
Vice-Diretora do Campus Silveira Mar-
tins. Onde desenvolve pesquisas nas 
áreas de comunicação organizacional, 
gestão da comunicação e comunicação e turismo.



a traJetória do cUrso de relações públicas 
da Unisc: 20 anos em narratiVas e memórias

Elizabeth Huber Moreira
Grazielle Betina Brandt
Mônica Elisa Dias Pons

1 introdução

Neste texto não pretendemos contar a história da habilitação de Relações 
Públicas, mas sim resgatar algumas de nossas memórias, fragmentos de 
lembranças, de histórias e de impressões. Lembrar fatos que nos marcaram e 
que fazem parte não só da trajetória do curso, mas das nossas próprias vidas, 
da nossa história pessoal.

Cada uma de nós viveu boa parte de suas vidas vinculada à Unisc. 
Mônica Pons foi professora durante 15 anos, de 1996 a 2011. Neste tempo, 
foi professora, coordenadora do curso e coordenadora do Núcleo de RP da 
Agência Experimental. Elizabeth Moreira foi professora e coordenadora do 
Núcleo de RP. Ingressou no curso em 1999, onde permanece atuando até 
hoje. E Grazielle Brandt foi aluna do curso, formada no ano de 2001, que 
retornou como docente em 2013. Também já coordenou o Núcleo de RP, do 
qual fazia parte quando acadêmica.

São tempos e momentos que se entrelaçam, que se sobrepõem e se 
somam, mas que são, ao mesmo tempo, tão diversos e particulares. Cada 
olhar sobre os fatos é único, é marcado por emoções, diz da nossa vida, do 
nosso entendimento sobre o que é ser relações públicas e, especialmente, 
o que significa formar novos profissionais. São 20 anos de existência, de 
uma construção permanente e uma busca contínua para formar profissionais 
éticos e comprometidos. Mas, principalmente, é uma trajetória de vidas – a 
do curso e as nossas – que se mesclam, que se completam e que, arriscamos 
dizer, são indissociáveis.

Na verdade, o curso é resultado da nossa presença nele – e não estamos 
falando somente de nós três. Cada professor que passou pelas nossas salas 
de aula, cada aluno que fez aqui a sua graduação e cada funcionário que 
auxiliou nesse processo deixou sua marca e foi decisivo para a constituição 
do Curso de Relações Públicas da Unisc.

Mas neste texto não cabem todas estas vozes, infelizmente. Então, 
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vamos aqui contar a nossa experiência, dar o nosso testemunho, com auxílio 
de egressos convidados a darem seus depoimentos. Quem sabe no futuro 
tenhamos o relato de outras histórias, ou das mesmas mas com outros pontos 
de vista. Porque queremos que o curso siga firme, forte, deixando sua marca 
nas vidas de tantas outras pessoas.

2 memória: entre narrativas individuais e construções coletivas 

A transmissão histórica difere da transmissão memorial. Nessa 
perspectiva, Meihy (2010) diferencia memória e história. Para este autor 
a História é construída a partir de documentos preexistentes, escritos e 
guardados. Já a memória é construída a partir de narrações presentificadas. 
No caso institucional, ambas são importantes no processo de resgate de 
informações sobre instituições, no entanto é oportuno ressaltar que possuem 
conceitos e significados diferenciados em sua essência.

A memória, conceito este que nos interessa na abordagem desse texto, 
nos permite registrar, relembrar e reproduzir os fatos do passado. Ela pode 
se apresentar de forma individual ou coletiva. Como observa Bourdieu (1997, 
p. 265), a pluralidade da memória é percebida a partir da pluralidade de 
mundos sociais e da pluralidade de tempos.

Le Goff (1990) observa que a aplicação à história de dados provenientes 
da experiência individual e coletiva tende a introduzir ao tempo histórico 
as noções de tempo vivido, de tempos múltiplos e relativos, de tempos 
subjetivos e simbólicos.

Em seu estudo sociológico, Halbwachs (1990), ao mencionar a memória 
coletiva, evidencia que cada indivíduo carrega em si a memória de tantas 
outras pessoas que contribuíram para a sua formação.  Nessa perspectiva, ao 
mesmo tempo em que há tensões existe, igualmente, a complementaridade 
entre a história e a memória coletiva, sendo essa relação entre história e 
memória uma construção dialética. Ainda na visão de Halbwachs (1990), 
o indivíduo que lembra é sempre aquele inserido em grupo de referência. 
É essa perspectiva das relações sociais do grupo que dá condição para a 
construção de uma memória.

Assim, para que uma lembrança seja construída é necessária a existência 
de um acontecimento e de um ator. É nesse momento que se tem a noção 
individual da memória, ao percebermos que é preciso haver uma pessoa 
que participou de um fato, seja como ouvinte ou como ator, que se lembre 
daquele fato e que possa relatá-lo e guardá-lo (LEAL, 2012).

 A lembrança, nesse sentido, é perpassada por um processo coletivo 
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e está inserida em um determinado contexto social preciso. Para Schmidt 
e Mahfoud (1993), as lembranças retomam relações sociais, e não ideias e 
sentimentos isolados, tendo em vista que são construídas a partir de dados 
e noções compartilhadas.

Para recompor elementos da memória coletiva do Curso de Relações 
Públicas da Unisc utilizamos o relato de egressos além de nossas próprias 
memórias. Apesar desses atores possuírem trajetórias profissionais e tempo-
ralidades acadêmicas distintas, possuem em comum a experiência de terem 
passado algum tempo de suas vidas frequentando o Curso de Relações Pú-
blicas da Unisc. Nesse sentido, os espaços, sensações e percepções descritos 
podem ser ressignificados no âmbito da memória. 

3  a Universidade de santa cruz do sul e o curso de comunicação social 
da Unisc 

A Universidade de Santa Cruz é uma instituição de ensino comunitária 
que desempenha um importante papel social e econômico para a região 
dos Vales do Taquari, Jacuí e Rio Pardo.  Na perspectiva de Kipper; Rizzato; 
Vogt (2014, p. 9), “a área de influência da Universidade de Santa Cruz do 
Sul abrange o espaço territorial de aproximadamente 80 municípios da área 
central do Rio Grande do Sul”.

Sua história se entrelaça com a de sua mantenedora, a Associação Pró-
Ensino de Santa Cruz do Sul - APESC. Foi no ano de 1980 que a mantenedora 
obteve aprovação do Ministério da Educação para criar as Faculdades 
Integradas de Santa Cruz do Sul – FISC. Com o passar dos anos surgiu o 
interesse da comunidade acadêmica e regional para criação da Universidade. 
Então, no ano de 1993 surge a Universidade de Santa Cruz do Sul, passando 
então a antiga FISC a denominar-se Unisc.

O status de Universidade permitiu então que a instituição gradualmente 
oferecesse uma série de cursos de graduação na área do ensino superior 
com o passar dos anos. Entre os primeiros cursos oferecidos, está o Curso de 
Comunicação Social, sendo este criado em outubro de 1993 e suas atividades 
iniciadas no período de março de 1994. No primeiro vestibular oferecido havia 
25 vagas para Jornalismo e 25 vagas para Publicidade e Propaganda. A partir 
do ano de 1996 passou a ser oferecida a habilitação de Relações Públicas e 
em 2003 a habilitação de Produção em Mídia Audiovisual.

Para criação do Curso de Comunicação Social foram realizadas reuniões 
durante o ano de 1993 que contaram com a participação de funcionários 
da Assessoria de Comunicação da Universidade e profissionais atuantes no 
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mercado regional. Durante o ano foi-se moldando o esboço do Curso de 
Comunicação Social, sobretudo para que o mesmo atendesse as demandas 
de profissionais voltadas para o mercado de comunicação da região. Nesse 
sentido, vale ressaltar que os acadêmicos teriam um primeiro currículo que 
os habilitasse a trabalhar em cenários comunicacionais mais amplos, mas ao 
mesmo tempo atento às demandas regionais. Esse currículo foi construído 
cumprindo igualmente as diretrizes fixadas pelo MEC na época.

Em 1994 ocorre então o primeiro vestibular para as habilitações de 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda e em 1996 para a habilitação de 
Relações Públicas. Também no segundo semestre de 1996 começa a ser 
estruturada a agência experimental de Relações Públicas, a proposta era 
possibilitar aos alunos um espaço que atendesse a continuação de uma 
formação teórico-prática, como a realização de ações de comunicação 
direcionadas para visibilidade interna e externa do Curso de Comunicação 
Social/UNISC. O trabalho da agência experimental de RP aliado às diretrizes 
do curso sempre foi pautado pelo fortalecimento da imagem e pelo 
desenvolvimento de ações com ênfase nas aptidões e potencialidades do 
profissional de relações públicas.

4 relatos e memórias que atravessam o tempo: 20 anos de rp na Unisc 

Nesse momento histórico em que celebramos os 20 anos do Curso de 
Relações Públicas da Unisc algumas lembranças e fragmentos específicos 
nos vêm à memória. No decorrer desses 20 anos a área de Relações Públicas 
da Unisc vêm construindo e alicerçando seu espaço no mercado regional. O 
curso possui mais de uma centena de egressos, muitos desses atuando no 
mercado regional e nacional. A egressa Gisele Simão (2016) é um exemplo de 
inserção do profissional de relações públicas no mercado regional:

Hoje trabalho como RP na Assessoria de Comunicação e 
Marketing da Unisc e muito da minha experiência se deu 
devido aos aprendizados e contatos que tive através do 
Curso de Comunicação Social. Os professores sempre foram 
muito motivadores e encorajadores, para que procurássemos 
oportunidades na nossa área, para que fizéssemos estágios, 
projetos experimentais e trabalhos acadêmicos em empresas 
da região.  

Após algumas reformulações curriculares efetuadas ao longo desses 
anos, com o intuito de se adaptar às necessidades do mercado e atualização 
de conhecimentos acadêmicos na área, em 2017 a habilitação de Relações 
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Públicas passará ao status de curso de graduação, seguindo as diretrizes 
curriculares nacionais. Nos últimos anos o corpo docente vem buscando se 
aprimorar, participando de eventos e se qualificando academicamente. Ao 
buscar essa qualificação para o exercício da docência, esses professores 
procuram desenvolver seu lado pessoal, ao criar uma relação com seus alunos 
que fica para além da sala de aula. Este fato pode ser observado no relato da 
egressa Laura da Cruz Nobre (2016):

Uma particularidade do Curso de Relações Públicas da Unisc 
é o corpo docente, porque é muito mais fácil perceber a si 
mesmo quando contamos com professores que acima de 
tudo são nossos amigos, apoiadores e confidentes, e isso, sem 
sombra de dúvida, é de grande importância aos acadêmicos, 
que buscam no mestre uma inspiração, e eu tive a sorte de ter 
pessoas importantes no decorrer do curso.

Entre as memórias que nos remetem a trajetória do curso estão a 
Agência Experimental – Núcleo de RP da A4 e os eventos realizados, sendo 
estes dois locus que permitem aos alunos uma aproximação com o mercado 
profissional. No caso do Núcleo de RP da A4, os alunos, bolsistas e voluntários, 
têm a oportunidade de desenvolver atividades práticas de relações públicas 
sob a supervisão de professores. Já os eventos, em sua maioria, contam com 
a presença de profissionais que compartilham experiências e aprendizados, 
contribuindo com um conhecimento que se constrói para além da sala de 
aula.

4.1 agência experimental – núcleo de rp da a4

Em 1997 foi criada a Agência Experimental do Curso de Comunicação 
Social da Unisc. Esse espaço se constitui em um laboratório de produção 
prática, promovendo atividades ligadas à área da Comunicação Social. 

No ano de 2004, através de reuniões realizadas com os coordenadores, 
professores e acadêmicos do Curso de Comunicação Social, houve uma 
proposta de reestruturação da Agência Experimental (PRETTO, 2005). Após 
debates e reflexões surge a proposta de uma Agência de Comunicação 
Integrada. Nesse momento é criada então a A4 que reúne as habilitações 
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção em 
Mídia Audiovisual. Esta mudança foi acompanhada de uma reestruturação do 
espaço físico da Agência Experimental. Cada habilitação passou a integrar 
um núcleo específico da A4. E assim surge o núcleo de Relações Públicas da 
A4 (PRETTO, 2005).
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Através de uma atuação ética, os alunos desenvolvem atividades ligadas 
a sua área de atuação. Os trabalhos são desenvolvidos de forma integrada, 
sob a supervisão de professores da área. De acordo com Pretto (2005, p. 29), 
“com o apoio e supervisão dos docentes, a prática experimental durante o 
período acadêmico pode ser considerada a base para a entrada no mercado 
de trabalho”. No caso dos acadêmicos, estes se dividem entre monitores 
e voluntários. Ao início de cada semestre os professores coordenadores 
realizam uma reunião geral com monitores e voluntários e realizam o 
planejamento semestral das atividades a serem executadas. Ao final de cada 
semestre os monitores e o coordenador elaboram um relatório das atividades 
desenvolvidas, sendo o mesmo encaminhado à coordenação do curso. Entre 
as atividades realizadas pelo núcleo de RP da A4 destacamos atividades de 
sustentação, planejamento e organização de eventos, além de programas 
e projetos específicos de comunicação propostos pelo coordenador em 
conjunto com os monitores. Dessa forma, o núcleo de Relações Públicas da A4 
realiza atividades específicas, além daquelas realizadas de forma integrada 
com os demais núcleos. A egressa Tamara Arend de Freitas (2016) nos conta 
sobre a sua experiência no Núcleo de Relações Públicas da A4:

Sempre que me refiro à graduação faço a divisão entre antes e 
depois da Agência Experimental, pois o aprendizado que obtive 
com esta atividade foi muito importante para a minha visão 
da profissão e da atuação do relações públicas. Participei da 
Agência Experimental durante, aproximadamente, 5 semestres 
[...] Foi a partir desta atividade que outras surgiram, como 
participação em projetos de extensão e estágios. Também, 
muito do que fiz durante a minha participação na Agência 
Experimental me guiou para os trabalhos que desenvolvi 
para a conclusão do curso, como o projeto experimental e a 
monografia.

A experiência vivenciada no núcleo de Relações Públicas e demais núcleos 
que compõem a A4 pode ser muito enriquecedora para os acadêmicos, pois se 
apresenta como uma oportunidade dos acadêmicos de entrarem em contato 
com uma realidade aproximada do mercado de trabalho, além de possibilitar 
enriquecer o currículo dos acadêmicos com atividades específicas da área.

4.2 eventos

Tradicionalmente o Curso de Comunicação Social realiza alguns eventos 
permanentes e entre eles destacamos a SEACOM – Semana Acadêmica do 
Curso de Comunicação Social. As edições proporcionam um bate-papo com 



21Elizabeth Huber Moreira, Grazielle Betina Brandt , Mônica Elisa Dias Pons
a trajetória do curso de relações públicas da Unisc

profissionais e professores atuantes nas diferentes áreas da Comunicação, 
além de um momento único de aprendizado para os acadêmicos através da 
realização de oficinas. A primeira edição da SEACOM ocorreu em 1996 e já 
foram realizadas vinte e uma edições do evento até o momento. Assim, a 
Semana Acadêmica do Curso de Comunicação Social da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC), a SEACOM, se constitui enquanto um espaço 
dedicado ao aprendizado para além da sala de aula, que visa aproximar o 
acadêmico das situações do mercado de trabalho (2016, http://hipermidia.
unisc.br/acervorp/seacom/). A SEACOM costuma ser um evento que conta 
com a participação expressiva dos acadêmicos do curso que buscam 
atualizar seus conhecimentos na área. “O que mais lembro são as palestras, 
especialmente da Semana Acadêmica. Outros eventos legais que fazíamos, 
eram da cadeira de Eventos, sempre muito criativos, aprendíamos umas com 
as outras, era muito legal também”, comenta a egressa Michele Amador 
(2016).

Entre os profissionais e docentes reconhecidos na área de Relações 
Públicas e que participaram das edições do evento, destacamos a presença 
de Carolina Terra, Nemércio Nogueira, Analisa de Medeiros Brum e Guilherme 
Alf.

Ainda estiveram presentes, em outros eventos realizados na área, os 
professores Rudimar Baldissera, Marlene Marchiori, Marcello Chamusca, 
Márcia Carvalhal, Gisela Gonçalves e Manoel Marcondes Neto e profissionais 
como Carlos Eduardo Mestiere e Christina Antunes. Sobre a importância 
dos eventos que foram realizados ao longo desses anos, temos o relato do 
egresso Bráulio Staub (2016) que nos diz que

os eventos sempre fizeram parte da habilitação de RP e eram 
uma ótima oportunidade para construção de novas amizades e 
fortalecimento do relacionamento com colegas e professores, 
proporcionando muitos aprendizados e momentos de 
descontração.

No dia 02 de dezembro é celebrado o dia do profissional de Relações 
Públicas. Essa prática surgiu a partir de uma sugestão do Conselho Regional 
de Profissionais de Relações Públicas (CONRERP) para que a data fosse 
lembrada e comemorada nas mais variadas Instituições de Ensino. Na Unisc, 
a cada ano, quando se aproxima o dia 02 de dezembro o brilho nos olhos 
dos acadêmicos impulsiona professores e o núcleo de Relações Públicas da 
A4 a pensar em propostas diferenciadas e recheadas de expectativa para 
comemorar o dia do RP.
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E a cada dia 02 de dezembro acadêmicos, professores, egressos e 
profissionais convidados levam consigo sensações e significados que marcam 
a comemoração dessa data especial. A representatividade desse ato fica em 
algum lugar na memória. Essa comemoração suave e descontraída é uma 
forma de expor as convicções da área, transmitir conhecimento e compartilhar 
experiências.

 A primeira edição da comemoração do dia do profissional de relações 
públicas ocorreu no ano de 2011. A iniciativa naquele momento foi sobretudo 
simbólica e visava sensibilizar os acadêmicos para comemorar esta tão 
importante data na nossa profissão. Para comemorar esta data em 2011, o 
blog UniRP e o Curso de Comunicação Social da Unisc fizeram uma surpresa 
para os acadêmicos de Relações Públicas da Universidade (2016, http://
hipermidia.unisc.br/acervorp/dia-do-relacoes-publicas/). Na ocasião foram 
distribuídos  cupcakes  e cartões com mensagem para os acadêmicos da 
habilitação que estavam presentes na Unisc na data.

figura 1 - imagem do cartão entregue aos alunos

Fonte: <http://hipermidia.unisc.br/acervorp/dia-do-relacoes-publicas/>.

No ano de 2012 a proposta ganhou dimensões e contornos mais amplos, 
pois nessa edição houve a colaboração de alunos que realizavam o Projeto 
Experimental em Relações Públicas e a disciplina de Teoria e Técnica das 
Relações Públicas. Naquele momento, foi realizada uma ação interna voltada 
para os acadêmicos da habilitação e uma ação externa, esta então focada em 
dar visibilidade para o curso no mercado regional. Na ação interna, foi soli-
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citado que cada aluno encaminhasse uma fotografia sua. Alguns acadêmi-
cos enviaram foto e outros autorizaram a utilização de fotos disponíveis nas 
redes sociais digitais. A partir das fotos foi construído um banner com uma 
frase que dizia o seguinte: “Parabéns para você que cuida da comunicação 
como Relação de Paixão”. Esse banner foi colocado na Secretaria do Curso 
de Comunicação Social da Unisc. Na ocasião, uma mensagem foi encaminha-
da para que os alunos viessem até a Secretaria do Curso com o intuito de 
retirar sua foto e um brinde. À medida que os acadêmicos iam retirando suas 
fotos a frase ia se construindo no banner. No início surgiam algumas sílabas, 
letras e depois palavras que começavam a dar sentido à frase. 

figura 2 - foto do banner

Fonte: Arquivo pessoal de Natália Machado.

Para a realização da ação externa, os acadêmicos que executaram o 
projeto experimental, na época, e os alunos da disciplina de Teoria e Técnica 
de Relações Públicas contataram com profissionais de relações públicas de 
várias cidades do Rio Grande do Sul. Estes profissionais enviaram seus rela-
tos construídos no formato de cases que foram importantes em sua vida pro-
fissional. Na sequência foi elaborada uma exposição com esses cases e fotos 
desses profissionais no shopping Santa Cruz, tendo como título “Relações 
Públicas: a peça-chave do jogo”. Na abertura da exposição, que ocorreu no 
dia 27 de novembro, houve um coquetel, para o qual profissionais e alunos do 
curso foram convidados. Na mesma semana houve um show realizado pela 
banda local Lusco Fusco. Sobre a realização desse projeto experimental, em 



24 Elizabeth Huber Moreira, Grazielle Betina Brandt (Org.)
20 anos de relações públicas na Unisc

comemoração ao dia do profissional de relações públicas, a egressa Natália 
Machado (2016), que esteve à frente das atividades, comenta o seguinte:

E através do projeto experimental, tive a honra e 
responsabilidade de realizar ações para o Curso de 
Comunicação Social da Unisc,  mais especificamente para os 
alunos da habilitação de Relações Públicas, com a aprovação 
e confiança do Coordenador do Curso, Professor Demétrio 
Soster, que não mediu esforços e incentivos para que as ideias 
fossem colocadas em prática. Mais um desafio, com o apoio 
da minha amiga e orientadora Liza, incentivado e avaliado 
pelas queridas Fabiana e Yhevelin.

No ano de 2013 a comemoração teve como foco o processo de 
internacionalização de experiências acadêmicas na área das relações públicas 
e contou com a presença da professora portuguesa Dra. Gisela Gonçalves, 
docente do departamento de Comunicação e Artes da Universidade da Beira 
Interior. Após a palestra da professora Gisela, a relações públicas Ana Paula 
Lange, egressa do curso, também proferiu palestra. Na sequência, os alunos 
tiveram uma experiência cultural com o grupo Cia Retalhos de Teatro, da 
cidade de Santa Maria, seguido de um coquetel elaborado pelo curso de 
Gastronomia da Unisc.

figura 3 - o evento contou com a participação da relações públcas 
ana paula lange

Fonte: Arquivo pessoal de Elizabeth Moreira.
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Já em 2014, o evento se voltou para a comemoração dos 100 anos da 
profissão de relações públicas no Brasil, sendo que esta comemoração foi 
dividida em dois momentos. O primeiro foi marcado por uma palestra proferida 
em junho de 2014 pelo docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - 
UERJ, Dr. Manoel Marcondes Machado Neto. O mesmo retornou no dia 02 de 
dezembro para efetuar o lançamento do livro “100 anos de Relações Públicas 
no Brasil”. O livro é de sua autoria em conjunto com Marcelo Fischer e a obra 
tem sido reconhecida no cenário nacional por destacar aspectos históricos 
da constituição da profissão no Brasil. Na mesma noite esteve presente no 
evento a profissional da área Christina Antunes, que é atualmente sócia 
diretora da Q2 Estratégias, Comunicação e Marketing, de Porto Alegre.

figura 4 - detalhe da decoração do evento

Fonte: Arquivo pessoal da acadêmica Paula Saccol.

No ano de 2015 o evento buscou oferecer algo diferenciando e focado 
essencialmente em uma proposta de entretenimento com apresentações 
sobretudo culturais para os acadêmicos. O grupo de jovens do ‘Santa 
Comédia’ presentearam os alunos com uma apresentação do gênero stand-
up comedy. Na sequência, houve distribuição de brindes e um coquetel 
preparado novamente pelo Curso de Gastronomia da Unisc. O ponto alto do 
evento foi a cabine fotográfica digital, que permitiu aos acadêmicos eternizar 
o momento a partir de fotografias instantâneas.
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figura 5 - a apresentação do evento foi realizada por bolsistas do 
núcleo de rp da a4

Fonte: Arquivo pessoal Elizabeth Huber Moreira.

A trajetória da habilitação de Relações Públicas da Unisc é marcada por 
muitas vidas que se entrelaçam e pessoas que se encontraram e continuam 
se encontrando nesse ambiente acadêmico. Essas pessoas, que por aqui 
passam ou passaram, marcam a nossa vida e impregnam a nossa memória 
com sentimentos, emoções e saudades.

5 considerações finais
Ao aceitar a proposta de escrever este texto fomos desafiadas a resgatar 

nossas memórias e lembranças a respeito da trajetória dos 20 anos do 
Curso de Relações Públicas na Unisc. A partir desse texto, nossas memórias 
ganharam traços de ressignificação, nos proporcionando a possibilidade 
de resgatar alguns momentos e fragmentos talvez já esquecidos, mas que, 
por meio de relatos e narrativas individuais, encontram, em certa medida, 
as vozes plurais que os precederam. Dessa forma nossa proposta ao 
construir esse artigo foi sistematizar a partir de algumas narrativas orais 
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a manutenção da memória sobre o curso e possibilitar a socialização de 
momentos específicos que marcaram a trajetória do mesmo. Ao fazer uso 
de relatos nos apropriamos de campos discursivos que carregam consigo 
o universo simbólico da construção de sentidos. Sem esquecer, é claro, 
que os sentidos e as representações daquilo que se fala e do que se ouve 
são socialmente construídos. Assim, o compartilhamento de recordações 
e lembranças narradas por professores e ex-professores e os relatos de 
alguns egressos do curso não têm a intenção de se configurar como uma 
proposta geral ou atemporal sobre o curso, mas de evidenciar momentos e 
experiências que se interrelacionam.
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Iniciei meus estudos no Curso 
de Comunicação Social – Habilitação 
em Relações Públicas da Unisc no 
ano de 1997, com todas as dúvidas e 
questionamentos comuns a essa fase 
da vida. Aos poucos, a relação com 
os colegas, professores, técnicos 
administrativos e com a própria 
instituição foi ganhando sentido e 
diminuindo as angústias. No ano de 
2001 concluí o curso e, em seguida, 
fiz Especialização em Gestão 
Universitária. Em 2003 iniciei o 
Mestrado em Comunicação Social na 
PUCRS. Ser orientada pelo professor 
Roberto Porto Simões foi a mais 
significativa experiência acadêmica 
que tive como aluna. Foi ele quem 
também apoiou a minha decisão de 
buscar o Doutorado em Educação, 
em 2008, pela Ufrgs. Atuei profissionalmente por 14 anos na Unisc, nas 
áreas de atendimento, planejamento e avaliação; me aventurei no mercado 
da região como assessora e consultora em relações públicas; fui professora 
e gestora na Universidade Feevale; e, em 2014, ingressei como docente e 
pesquisadora na Fabico/Ufrgs. Nunca fiz muitos planos em relação a tudo 
isso. A verdade é que as oportunidades foram surgindo e aquelas dúvidas de 
estudante de graduação se transformaram na certeza de que aquilo que se 
faz com amor, dedicação e responsabilidade traz bons resultados. A Unisc, 
desde meus 17 anos de idade, sempre foi para mim uma casa. Não a casa 
onde pude fazer tudo o que quis, mas aquela que me ensinou o compromisso 
na relação com o outro, a sutil diferença entre autonomia e soberania na 
convivência em sociedade. Afinal, casa é aquele lugar que te acolhe e que 
também te deixar partir.



escolher a política

Ana Karin Nunes

1 introdução

Fernando Savater, filósofo espanhol, nos oferece algumas reflexões 
sobre a importância da escolha. Foi um dos seus livros que serviu de inspiração 
para as ideias que aqui desenvolvo. Escolher política, para Savater, traduz o 
passo pessoal que cada um pode dar a fim de obter o melhor possível frente 
às fatalidades irremediáveis da vida. Em outras palavras, significa assumir 
uma postura de intervenção coletiva, com o claro objetivo de provocar a 
transformação social, assumindo a nossa condição de protagonistas de 
uma sociedade democrática. Mas, onde se insere a atividade profissional de 
relações públicas nisso?

Escolher política, em relações públicas, ganha dois sentidos. O primeiro 
deles, de natureza ética, traduz uma postura de assumir a condição de 
protagonismo na transformação da área, de buscar, entre outros meios, pela 
pesquisa científica sólida, a legitimação de relações públicas em sociedade. 
Já o segundo sentido, de natureza e motivação pessoal, significa reconhecer 
a atividade como a gestão da função organizacional política, na perspectiva 
de que a essência da profissão concentra-se no exercício do poder, nos 
relacionamentos que se dão entre uma organização e os seus diversos 
públicos. Nessa perspectiva, o poder não é uma posse, mas uma relação social. 
Origina-se na capacidade que o ser humano tem de estabelecer uma relação 
de domínio com os seus semelhantes. Configura-se como elemento inerente 
à política e, portanto, à ação do homem em sociedade. Como atividade que 
visa estabelecer um nível razoável de apoio e tolerância, a política encontra no 
poder os meios que permitem ao conjunto do sistema organização-públicos 
obter os efeitos que deseja. 

Acredito que o sentido ético de escolher a política em relações públicas 
deveria ser inerente a todos os profissionais. Afinal, seja pela via do ensino, 
da extensão, da pesquisa científica ou da prática profissional, temos um 
dever cidadão de transformar para melhor a realidade na qual vivemos. Por 
outro lado, as motivações pessoais são sempre discutíveis. A via de relações 
públicas pela ótica da função organizacional política é a perspectiva na qual 
ancoro meus estudos, embora reconheça que ela não é única, ou melhor. 
Trata-se apenas de uma escolha, representa o sentido que pessoalmente 
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considero coerente na explicação da função social dessa área que escolhi, 
livremente, como carreira.

Dito isso, desenvolvo, a seguir, um conjunto de ideias que tem por 
objetivo defender a importância e a responsabilidade da pesquisa científica 
para a legitimação da área de Relações Públicas e esclarecer os pressupostos 
básicos da teoria da função organizacional política. Contudo, advirto que 
quando falo de legitimação da área não tenho a menor pretensão de levantar 
hipóteses de que a profissão não é vista ou lembrada em sociedade, de que 
poucos conhecem sua natureza, ou qualquer discurso nessa direção. Não 
considero essa linha de raciocínio construtiva, tampouco merecedora de 
espaço. Defender a legitimidade de relações públicas, a exemplo do que 
deve ocorrer em relação a toda e qualquer outra área do conhecimento, 
significa fortalecer as bases e pressupostos teórico-práticos que a fundam 
em sociedade, significa validar e revalidar, constantemente, a sua pertinência.

2 a responsabilidade da pesquisa científica

Uma área do conhecimento se fortalece e se legitima em sociedade 
na medida em que seus representantes produzem pesquisa científica séria, 
fundamentada em princípios éticos e coerentes, inter-relacionando academia 
e mundo do trabalho. A validade e a relevância da pesquisa é dada por uma 
visão sistêmica que vai além da superficialidade da discussão dicotômica 
do teórico-prático. Pesquisa envolve responsabilidade e compromisso social, 
em toda e qualquer área do conhecimento.

No campo da atividade de relações públicas, portanto, isso não é 
diferente. A área encontra solidez na medida em que aqueles de dela fazem 
parte produzem e discutem dados oriundos de pesquisas fundamentadas 
no rigor científico, na relação dialógica entre o mundo das ideias e o mundo 
real. Relação esta que não pode ser de submissão de um mundo ao outro, 
mas de diálogo e de comprometimento mútuo. Portanto, toda e qualquer 
discussão que se faz no sentido oposto, seja de separação do mundo do 
trabalho e da academia, de uma suposta crise de identidade ou mesmo de 
uma supervalorização da profissão, como a salvadora do mundo, não gera 
efeitos significativos para a sua legitimação social. 

O primeiro pesquisador a defender a necessidade do reforço do quadro 
teórico-científico de relações públicas foi Roberto Porto Simões, na década 
de 1980. Ainda é de autoria dele a única teoria científica de relações públicas 
até agora publicada no Brasil. A exemplo do que os norte-americanos, 
representados especialmente por James Grunig, fizeram e fazem nos últimos 
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anos, Roberto Porto Simões propõe uma teoria dialógica, sólida e bem 
fundamentada. 

Em outra via, a da comunicação organizacional, vários outros 
pesquisadores somam-se a esta tentativa de consolidar a pesquisa científica da 
área. O maior volume de produção concentra-se, nos últimos anos, justamente 
na perspectiva da comunicação organizacional. Estudos como de Oliveira e 
Paula (2005) destacam que enquanto a comunicação organizacional trata da 
aplicação do campo da comunicação nas organizações, articulando-se com 
outros diversos campos, concebendo os processos comunicacionais como 
objeto de estudo; relações públicas, como subcampo da comunicação, tem 
como objeto os relacionamentos, a interação política no sistema organização-
públicos. Frente a isso, não se vê concorrência ou mesmo excludência entre 
as áreas de pesquisa em relações públicas e em comunicação organizacional. 
Pelo contrário, já que, novamente, na perspectiva dialógica da pesquisa, 
ambas podem contribuir para a legitimação da área no seu conjunto.

Contudo, no ano de 2009, por ocasião do início das discussões sobre as 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação 
em relações públicas no Brasil, sugeriu-se a mudança de nomenclatura do 
curso, o qual deixaria de ser designado como relações públicas e passaria 
a conferir o título de bacharel em comunicação organizacional. O Conselho 
Federal de Relações Públicas (CONFERP, 2009), de forma muita lúcida, 
refutou a proposta, defendendo, entre outros pontos, que há uma legislação 
específica para a denominação de relações públicas e que uma troca de 
nomes não contribuiria para o avanço da profissão no país. De lá para cá, 
aprovaram-se as novas DCNs e as instituições de ensino superior lutam não 
só para implantá-las, mas para torná-las factíveis perante às realidades e 
características internas e às demandas sociais às quais estão ligadas. 

O cenário de 2009 só fez aprofundar uma relação de embate ou de 
abismo entre relações públicas e comunicação organizacional que, em tese, 
não se justifica. Segmentar a discussão, promover debates que defendam 
uma perspectiva como melhor ou maior em relação à outra só alimenta e 
fortalece individualidades e o ego de alguns poucos. Há espaço e necessidade 
para que se aprofundem estudos na perspectiva de relações públicas, de 
comunicação organizacional e de tantas outras óticas que contribuam para 
o reconhecimento da necessidade social da profissão. 

A importância do desenvolvimento da pesquisa científica para a atividade 
de relações públicas é inegável e urgente. Isso passa, entre várias outras ações, 
pela promoção e incentivo a projetos de pesquisa, pela oferta qualificada 
de cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu, na área, 
e, principalmente, pelo aprofundamento teórico das discussões, em sentido 
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inter e transdisciplinar. Cabe às instituições de educação superior construir 
uma base sólida que possibilite o desenvolvimento científico de relações 
públicas, afinal a sociedade outorga ao sistema de ensino a responsabilidade 
pela formação de sujeitos comprometidos com a transformação da realidade. 
Igualmente, cabe aos profissionais, a responsabilidade de realizar o diálogo 
e desenvolver as ações necessários a essa transformação. O que proponho, 
portanto, é um olhar e um fazer conjuntos.

Nos últimos anos, os índices de acesso e de permanência no sistema de 
educação superior do Brasil cresceram significativamente. O fomento aos 
programas de pós-graduação stricto sensu também fez crescer o número 
de mestres e doutores na maioria das áreas do conhecimento, entre as quais 
a Comunicação Social. Porém, o encerramento das atividades de cursos de 
graduação em relações públicas, especialmente em cidades do interior de 
vários estados da federação, tem impactado negativamente nos índices de 
profissionais formados a cada semestre. Outro exemplo do reflexo negativo 
da diminuição do número de cursos de graduação em relações públicas 
foi a não participação dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). A política adotada pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pelo Exame, 
prevê que não participam da prova os estudantes matriculados em cursos 
que, no conjunto do país, não cheguem a um total de 100.  O fechamento de 
cursos de graduação acaba impactando, portanto, não apenas no volume de 
profissionais formados, mas também na legitimação da área a curto, médio 
e longo prazo.

A responsabilidade da dimensão da pesquisa não se dá de forma isolada. 
Para que ela se efetive na consolidação permanente da área é preciso um 
sistema de ensino forte, tanto em quantidade quanto em qualidade. Os 
cursos de graduação, por meio de seus professores, alunos, gestores e demais 
profissionais, têm a função de promover formação adequada, coerente com 
as demandas e realidades contextuais. A produção do conhecimento envolve 
ensino, pesquisa, extensão. Uma base de formação firme na graduação tem 
a capacidade inerente de melhorar a relação dos sujeitos com o mundo 
do trabalho, de alavancar grupos e projetos, entre vários outros reflexos 
positivos numa determinada área do conhecimento. Engana-se quem imagina 
que o discurso do tripé ensino-pesquisa-extensão não é representativo. 
Historicamente, as áreas de pesquisa mais desenvolvidas no país têm uma 
atuação forte na inter-relação destas três dimensões. Creio que a ciência de 
relações públicas já caminhou um pouco nessa direção, mas ainda tem muito 
a avançar.
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3 a rede teórica de relações públicas

Como ciência, Roberto Porto Simões esclarece que relações públicas 
abarca o conhecimento científico que explica, prevê e controla o exercício 
de poder no sistema organização-públicos. Já como atividade, “Relações 
Públicas é o exercício da administração da função (subsistema) política 
organizacional, enfocado através do processo de comunicação da organização 
com seus públicos” (SIMÕES, 1995, p. 42). O pesquisador propõe uma teoria 
de relações públicas sob a ótica da micropolítica, ou seja, o campo da Ciência 
Política que se ocupa do controle e do poder exercido entre indivíduos, 
grupos e organizações. Conceitos como relacionamento, opinião, interesses, 
negociação, influência, políticas e informação vinculam-se diretamente a essa 
perspectiva política. Gerir as relações de poder que se estabelecem entre a 
organização e os seus múltiplos públicos, por meio da comunicação, justifica 
a existência da atividade profissional de relações públicas.

A globalização, as mídias sociais digitais e tantas outras variáveis 
caracterizadoras e moldadoras do Século XXI deixaram ainda mais visíveis 
as relações de poder que se estabelecem entre os indivíduos. A ideia de 
política defendida pela filósofa alemã Hannah Arendt, de condição inerente 
à convivência humana, nunca esteve tão explícita como nos tempos atuais. 
Embora muitos digam que não fazem e não gostam de política, pautados 
pela teia de interesses da política partidária, esquecem que a própria decisão 
de não fazer política é um ato político. Não há como viver em sociedade, 
relacionar-se com outros indivíduos ou com organizações por outra via que 
não a política.

A função política de relações públicas é justificada por Simões (1995) 
a partir da premissa de que teorias correntemente aceitas pela Ciência 
da Administração atribuem à organização outras funções: administração 
geral, produção, marketing, finanças, recursos humanos, pesquisa e 
desenvolvimento. Portanto, haveria espaço para o reconhecimento de 
uma sétima função, a política. Esta trataria, por meio de filosofia, política 
e normas, das relações entre organização e públicos, em benefício de 
interesses comuns. Com isso, a organização buscaria relações legítimas, 
evitando conflitos e fazendo valer a sua missão com ética e transparência.

A essência de sua contribuição [relações públicas] está em 
produzir resultados que possibilitem às organizações cumprirem 
suas missões e assim potencializando o desenvolvimento 
político-econômico de uma comunidade. Onde existir uma 
organização, legalmente aceita pela sociedade, grande ou micro, 
lucrativa ou não lucrativa, pública ou privada, religiosa ou laica, 
familiar ou não familiar, do primeiro, do segundo ou do terceiro 
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setor, do ocidente ou do oriente, do primeiro ou do terceiro 
mundo, lá haverá espaço para o exercício profissional desta 
atividade, contribuindo para torná-la legítima, Esses espaços 
não são alternativos. Eles são posições no organograma das 
organizações, gerenciando sua função político-comunicacional. 
(SIMÕES, 2001, p. 14).

O arcabouço da rede teórica de relações públicas, proposto por 
Simões (1995), diz ainda que a atividade é exercida por meio das funções 
de diagnóstico, prognóstico, assessoria e implementação de programas 
de comunicação. O objeto material, nesse caso, é o sistema organização-
públicos. O objeto formal é o conflito no sistema, ou, em relação dialética, 
a compreensão mútua. O autor acrescenta ainda a ideia de que o sistema 
no qual se desenvolvem as relações de poder entre a organização e os 
seus públicos está em permanente situação de conflito iminente. Por isso, a 
atividade de relações públicas deve intervir no processo, por meio de bases 
de poder, sejam elas de ação ou de comunicação.

Dessa perspectiva da situação do conflito iminente surgem perspectivas 
teórico-práticas a respeito da gestão de crises, por exemplo. Toda e qualquer 
organização está sujeita a situações de crise. O planejamento e gestão de 
planos que possam prever e contornar situações conflituosas no sistema 
organização-públicos exige habilidade política do profissional de relações 
públicas, exige o reconhecimento do espaço em que se estabelece ou não o 
diálogo entre as partes envolvidas. 

O conflito tanto pode representar aspectos negativos quanto positivos 
para uma organização. Organizações que gozam de boa reputação podem 
garantir boa vontade de seus públicos em situações conflituosas, por exemplo. 
Como situação iminente, o conflito pode desdobrar-se em, pelo menos, dez 
níveis, como defende Simões (1995). A relação entre a organização e um tipo 
determinado de público pode ser categorizada como de: interesses satisfeitos; 
insatisfação; fofocas, boatos, rumores e charges; coligações; pressão junto 
ao poder organizacional; conflito; negociação; crise; arbitragem; e convulsão 
social. Esses estágios não ocorrem em ordem determinada ou previsível. 
Portanto, nesse tocante, as funções do diagnóstico e do prognóstico em 
relações públicas são determinantes.

Vale destacar também os conceitos de disciplina, processo e programa 
na teoria da função organizacional política. A disciplina de relações públicas 
implica a existência de um processo, o qual se refere à estrutura do fenômeno, 
a organização e os seus respectivos públicos em estágio de conflito ou de 
cooperação. Por sua vez, o programa da disciplina de relações públicas se 
refere à ação consciente e intencionada da intervenção humana no processo. 
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Essa ação tanto pode buscar manter um determinado estágio quanto 
revertê-lo. Cabe ao programa as tarefas de diagnosticar e prognosticar o 
processo, orientar lideranças organizacionais, elaborar e executar discursos 
e programas de comunicação, evitando ou resolvendo situações de conflito 
iminente ou eminente.

A rede teórica proposta por Roberto Porto Simões trouxe, pelo menos, 
duas perspectivas até então pouco discutidas pela área de Relações Públicas. 
A primeira delas trata de abordar o fenômeno a partir da Ciência Política, 
contrapondo a justificativa de que relações públicas está exclusivamente 
no domínio das Ciências Sociais. Já a segunda delas, em perspectiva 
complementar à primeira, diz respeito à compreensão da comunicação como 
a aparência de relações públicas e à relação de poder como a essência da 
atividade. Essência esta que se dá por meio da informação como a matéria-
prima, ativadora das relações de poder.

4 o lugar da informação e da comunicação

A informação é compreendida, na ótica da função organizacional política 
de relações públicas, sob três critérios (SIMÕES, 2006): 

1. Como matéria-prima (ou básica) da atividade, indo ao encontro do que 
autores como Penteado (1968) propõem quando falam da informação ao 
público como a essência de relações públicas. 

2. Como meio para atingir os objetivos de relações públicas, na mesma 
perspectiva de autores como Andrade (1965), que defendem a informação 
atrelada aos aspectos do exercício do poder, tais quais a persuasão e o 
ajustamento. Nessa mesma direção, destaca-se, também, Peruzzo (1986), 
que refere a finalidade ética da informação, visando à harmonia no sistema 
organização-públicos. 

3. Como elemento de relações públicas no processo de comunicação, 
localizada nos canais, tanto em única via como em via de mão dupla, 
assumindo a perspectiva de que aquilo que Grunig (2009) trata como 
modelos de relações públicas; na teoria da função organizacional política 
de relações públicas, seriam modelos de fluxos de informação.

Para Simões (2009, p. 18), “informação é a redução da incerteza, ou, de 
outro modo, a informação é a resposta a uma pergunta, ou seja, uma questão”. 
Portanto, se a harmonia a ser perseguida no sistema organização-públicos se 
dá pelo exercício do poder, negociação e informação são elementos básicos 
para o relacionamento. Gerir a função política de uma organização significa 
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estabelecer relações transparentes, fundamentadas na troca de informações 
verdadeiras, que provoquem energia suficiente para o entendimento entre as 
partes envolvidas. Nos dias atuais, caracterizados pelo acesso rápido e fácil 
a dados das mais diferentes fontes e naturezas, não basta que o discurso 
organizacional esteja disponível. Ele precisa ser verdadeiro, condizente com 
as práticas dos sujeitos que o defendem. Garantir coerência entre o que uma 
organização diz e o que pratica é apenas a ponta do iceberg desse processo.

A gestão das relações de poder no sistema organização-públicos 
se dá por meio da comunicação. Questões como garantir que a missão 
organizacional seja atingida, alcançar metas, obter boa vontade dos sujeitos 
envolvidos na relação, acompanhar e identificar a opinião pública, gerar 
reputação favorável, são apenas alguns exemplos que ilustram a busca 
permanente pela cooperação e harmonia no sistema organização-públicos, 
via comunicação. Compreender a comunicação como um meio para um 
fim determinado, nesse caso, dá a ela um papel determinante. Trata-se 
da comunicação no sentido da negociação, da busca por resultados que 
beneficiem, em sentido de compartilhamento, ambas as partes envolvidas 
na relação ou, em sentido mais restrito, informar alguém unidirecionalmente 
ou mesmo persuadir.

Poder, comunicação, informação e conhecimento integram a relação 
política na teoria da função organizacional política de relações públicas. 
Nessa perspectiva, a informação somente acontece após aquele que 
recebe a mensagem, composta de dados, tê-la analisado, organizando-a e 
interpretando-a. O objetivo da informação é evitar a entropia e organizar 
a relação. As técnicas midiáticas, vistas como os canais do processo de 
comunicação, transportam a mensagem, com ou sem a informação. Portanto, 
cabe à organização, no exercício de sua função política, dar condições para 
que a mensagem venha a configurar-se como informação para aqueles 
públicos que são de interesse no processo.

Ainda sobre as características ou natureza da informação, Simões (2009) 
esclarece que só há informação quando os dados transmitidos tiverem as 
seguintes características: 

a)  Novidade: os dados da mensagem devem conter novidades para aqueles 
que a recebem; 

b) Verdade: os dados da mensagem devem expressar a realidade, evitando 
que aqueles que a recebem tomem decisões equivocadas; 

c) Oportunidade para uma decisão: os dados da mensagem devem ser 
recebidos em tempo hábil para interpretação e tomada de decisão, o que 
significa que dados desatualizados em relação ao tempo e ao contexto 
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não se constituem em informação; 

d) Linguagem comum: os dados devem estar em linguagem verbal e 
comportamental que seja de compreensão para todos os públicos 
envolvidos no processo de comunicação; 

e) Processo mental inteligente: se a informação é resultante da atenção, 
coleta, análise, organização e interpretação dos dados, pode-se concluir 
que trata-se de um processo inteligente, o qual exige habilidade intelectual;  

f)  Provocador de energia: os dados chegarão à informação, nesse contexto 
de um processo mental inteligente, quando impulsionarem aquele que 
recebe a mensagem a fazer algo. 

O pesquisador chama a atenção, ainda, para o conceito de desinformação, 
na perspectiva de que os dados podem, de forma intencional, levar aquele 
que recebe a mensagem a tomar decisões erradas, as quais podem acabar 
prejudicando-o. Percebe-se nesse ponto o forte compromisso ético implicado 
no fazer do profissional de relações públicas, o qual não pode compactuar 
com informações que prejudiquem os interesses de qualquer uma das partes 
envolvidas na relação organização-públicos.

Voltando à ideia de informação como elemento de relações públicas 
no processo de comunicação, localizada nos canais, tanto em única via 
como em via de mão dupla, cabe uma breve reflexão sobre a intersecção 
entre a teoria da função organizacional política de Roberto Porto Simões e 
a teoria geral de excelência em relações públicas, proposta por um grupo 
de pesquisadores coordenado por James Grunig. Ambas as perspectivas 
nasceram da observação, sistematização e construção de conclusões 
sistêmicas acerca da realidade organizacional. Enquanto a primeira dialoga 
mais com a área da Ciência Política, a segunda estabelece uma relação próxima 
com a Administração. Porém, ambas concordam em relação à centralidade 
da gestão da informação nos relacionamentos entre a organização e os seus 
públicos.

Os quatro modelos de relações públicas, identificados pelo grupo de 
pesquisadores americanos, descrevem diferentes percepções em relação à 
prática das atividades profissionais na área. São eles: modelo de agência de 
imprensa/divulgação, modelo de informação pública, modelo assimétrico 
de duas mãos e modelo simétrico de duas mãos. Em relação a este último, 
em especial, tem-se a percepção de que relações públicas baseiam-se em 
negociações e concessões. Uma comunicação simétrica de duas mãos busca 
resultados simultâneos para a organização e para os seus públicos. Numa 
situação ideal, ambas as partes devem ser transformadas. Há também nessa 
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visão a ideia de responsabilidade pública como sinônimo de relações públicas. 
Ou seja, “uma organização não pode exercer boas relações públicas sem 
ser responsável perante os seus públicos, e, dessa forma, relações públicas 
consistem no exercício da responsabilidade pública” (GRUNIG, 2009, p. 33-
34). O objetivo da atividade de relações públicas também está em tornar a 
organização mais responsável em relação ao seu entorno, empenhando-se 
em construir alianças estratégicas. Isso se dá por meio da comunicação, do 
gerenciamento da informação, para além da simples emissão de mensagens.

A centralidade da gestão da informação na atividade profissional de 
relações públicas requer que os profissionais apropriem-se das suas múltiplas 
abordagens teóricas, passando pela psicologia cognitiva, pela teoria 
matemática da comunicação, pela engenharia da informação, entre outras. 
Isso permitirá ao profissional uma visão ampla sobre o que é a informação 
e como ela pode ser gerenciada no ambiente organizacional. Outro passo 
consiste em compreender que toda e qualquer mensagem veiculada no 
contexto do sistema organização-públicos tem uma função política, uma 
função de buscar a compreensão e o comprometimento mútuo. 

Simões (1995) alerta que o paradigma da função organizacional política 
de relações públicas é datado para uma determinada fase da ciência. Destaca 
que não pode ser cristalizado e deve, constantemente, ser colocado à prova. 
Isso significa (re)contextualizá-lo, submetê-lo à análise crítica e, a partir disso, 
fazer evoluir tanto esta quanto novas teorias de relações públicas que possam 
surgir. Justamente nesse ponto, volta-se às reflexões iniciais da importância e 
da responsabilidade na pesquisa, na direção de fazer evoluir o conhecimento 
da área. Teorias não são construídas para ser eternas e irrefutáveis, mas 
para provocar a transformação do conhecimento. Na Biologia, por exemplo, 
a Teoria da Evolução de Charles Darwin já passou por algumas refutações, 
assim como ocorreu com a Teoria da Relatividade de Albert Einsten, na Física. 
Refutar, em ciência, não é sinônimo de invalidar, mas de evoluir.

5 considerações para (re)alimentar o debate

No sentido de (re)alimentar o debate em torno dos dois objetivos 
propostos por este texto, quais sejam defender a importância e a 
responsabilidade da pesquisa científica para a legitimação da área de 
Relações Públicas e esclarecer os pressupostos básicos da teoria da função 
organizacional política, levanto, por fim, algumas considerações. 

Primeiramente, cabe provocar a discussão em torno da postura requerida 
àqueles que escolhem fazer política na área de Relações Públicas. Cidadania, 
participação, respeito à pluralidade democrática, ética, intervenção coletiva, 
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transformação social, são apenas alguns dos vários elementos que traduzem 
o fazer político. Na atividade de relações públicas, isso pode significar, em boa 
parte das vezes, não sujeitar-se às lógicas organizacionais pré-determinadas, 
promover discursos responsáveis, defender a multiplicidade de direitos, 
combater a miséria e a ignorância. Como fazer isso deve ser pauta constante 
na formação inicial e continuada da área.

No que se refere à pesquisa, para além dos aspectos já apresentados, 
proponho uma discussão ampla daquilo que poderíamos chamar focos 
ou grupos de produção. Creio que a área já possui autonomia e bagagem 
suficiente para ultrapassar a dicotomia relações públicas-comunicação 
organizacional. Temas consolidados e temas emergentes precisam entrar 
no debate de uma oxigenação da produção científica, seja no âmbito de 
eventos acadêmicos, de periódicos especializados ou de linhas de pesquisa 
de programas de pós-graduação. Continuar insistindo que tudo está restrito 
a relação dicotômica citada, não faz evoluir a ciência de relações públicas. 
Contudo, para ir além nesse processo, é preciso que os profissionais e 
pesquisadores da área incorporem novos conhecimentos e apropriem-se 
de conceitos de outras áreas do saber. Nesse tocante, cito alguns exemplos 
(ainda que corra o risco de pecar pelas escolhas) do que parecem ser vias 
emergentes ou necessárias no âmbito da pesquisa em relações públicas: 
comunicação de risco, relações humanas e de trabalho, processos de 
inovação, indústria criativa, lógicas organizacionais alternativas. Debater 
novas perspectivas seria salutar, já que é na concordância, na discordância, 
na proposta e no diálogo que se avança.

Em tempo, não posso deixar de defender a relevância da teoria da 
função organizacional política. Sinto que há uma lacuna no ensino e na 
pesquisa da área no Brasil na medida em que pouco se aprofunda ou mesmo 
se desconsidera que esta ainda é a única teoria científica de relações públicas 
publicada no país. Pessoalmente, creio que ela ainda é válida, pois se dá a 
partir de conceitos de base, legítimos e identificáveis. Mas, evidentemente, 
é passível de refutação, de evolução, o que é mais um motivo para não a 
perdermos de vista.

Não é de hoje que se trata a profissão de relações públicas como inerente 
a qualquer sistema organizacional, assim como necessária às sociedades 
democráticas. Fazê-la dar passos um pouco mais largos nessa direção 
pode ser uma questão de muito ou de pouco, de ações táticas ou de ações 
estratégicas. Independente dos caminhos, a única escolha possível parece 
ser a política.
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políticas públicas de comUnicação no brasil: 
os canais comUnitários entre o serViço 

público e o financiamento priVado

Fabiana da Costa Pereira

1 introdução

As políticas públicas brasileiras, na área de comunicação, têm andado a 
passos lentos. No país, nos mais diferentes setores, só ganharam legitimidade 
a partir da Constituição de 1988, quando são descentralizadas as gestões 
dos recursos, em algumas áreas, e criados conselhos deliberativos para o 
acompanhamento dessas gestões e participação na tomada de decisões. Até 
então, a fiscalização das ações do governo ficava por conta dos grupos de 
pressão formados pelos novos movimentos sindicalistas; as Comunidades 
Eclesiais de Base, sob a orientação da Teologia da Libertação/Igreja Católica 
e os grupos de esquerda. E justamente sobre essa temática, das políticas 
públicas, especificamente na área de comunicação, é que se propõe a 
tratar este estudo, a partir de um olhar sobre os veículos de comunicação 
comunitárias, resultado que são de uma das discutidas políticas públicas 
para democratizar a comunicação no Brasil.

Ao longo do texto procuramos situar o leitor no conceito de políticas 
públicas, a partir do entendimento de quais são suas implicações e 
envolvimentos, diferenciando as políticas de Estado das políticas de governo, 
e a relação que todo esse processo tem com as questões de cidadania. Na 
sequência, ampliamos o conceito de cidadania, trazendo as discussões que 
estão em pauta ao incluirmos o direito à comunicação como um dos direitos 
de cidadania, o que tem fomentado as discussões em torno do movimento 
que reivindica a democratização da comunicação no país. Movimento esse 
que resultou na mudança da legislação do setor, a qual é apresentada a 
partir de outorga de funcionamento para as rádios e tevês comunitárias. 
Para um melhor entendimento dos processos por que passou a legislação da 
área, precisamos antes relembrar o histórico brasileiro das nossas práticas 
políticas, para que possamos entender a herança que foi deixada arraigada 
aos nossos costumes, que tanto impediram o crescimento e a diminuição da 
desigualdade no país por longo tempo.

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, 
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realizada a partir de pesquisa bibliográfica e documental, que busca analisar 
o impasse que se torna peculiar aos canais comunitários, agora legalizados, 
mas que estão situados num embate entre ser um canal público que precisa 
se manter como canal privado: são canais comunitários, que devem prestar 
serviço público de abertura de espaço de comunicação às comunidades, 
porém precisam se comportar como organizações privadas na busca de 
recursos para a manutenção de suas atividades.

 

2 políticas públicas, participação social e cidadania

As políticas públicas estão relacionadas às necessidades da sociedade 
e a tomada de decisão dos governos nos âmbitos municipais, estaduais e 
federal. A dinâmica se dá a partir da organização da sociedade em grupos de 
pressão que cobram soluções para um rol de problemas e necessidades nas 
mais diferentes áreas (saúde, trabalho, transporte, educação, previdência), 
fazendo com que o governo, para manter a legitimidade do cargo, proponha 
um conjunto de ações que venham atender ou minimizar essas necessidades. 
Porém essa dinâmica só se tornou possível a partir das conquistas sociais 
que foram ganhando espaço na metade do século XX, conforme nos informa 
Fernandes:

O papel do estado enquanto provedor de uma série de bens 
e serviços públicos visando a promover justiça social é um 
consenso universal do século XX. Para entender historicamente 
isso torna-se necessário observar dois fenômenos da história: 
a mudança do papel do estado na economia e o avanço da 
cidadania. Esses dois movimentos têm origem no período 
situado entre as duas grandes guerras mundiais e se 
desenvolvem mais intensamente no pós-guerra, a partir de 
1945. (FERNANDES, 2012, p. 4).

A cidadania refere-se aos direitos promulgados nas constituições dos 
países democráticos, referendados pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), quais sejam os direitos à liberdade individual, à igualdade de direitos, 
à soberania popular e o direito social (FERNANDES, 2012, p. 6-7), que se 
tornaram o mote dos movimentos sociais na busca de mudanças constantes 
para melhoria nas condições de vida das populações. Cidadania essa que 
para Vieira (2004, p. 22) “tem assumido historicamente várias formas em 
função dos diferentes contextos culturais. O conceito de cidadania, enquanto 
direito a se ter direitos, tem se prestado a diversas interpretações”. 

Conquistados no século XVIII, os direitos individuais – à vida, liberdade, 
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igualdade, de ir e vir – considerados direitos civis, foram classificados como os 
direitos de primeira geração, que contemplava também os direitos políticos, 
conquistados somente no século XIX – votar, ser votado, organizar-se política 
e sindicalmente – chamados de direitos individuais exercidos coletivamente. 
Os direitos de segunda geração foram alcançados no século XX, quando a 
humanidade avançou na conquista dos direitos considerados sociais, como o 
direito ao trabalho, saúde, educação, bem-estar social. Os direitos de terceira 
geração, considerados os direitos difusos, dizem respeito aos direitos do 
homem enquanto coletividade, e estariam relacionados ao meio ambiente, 
às minorias, ao consumidor. E já se fala dos de quarta geração, relacionados à 
bioética, que trata dos limites de uso da engenharia genética (VIEIRA, 2004).

A cidadania, mesmo estabelecida como direito a se ter direito, ainda 
não é exercida na sua plenitude, visto que em muitos casos a população não 
tem nem a compreensão sobre todos os temas que constituem direito dos 
cidadãos, como no caso da comunicação. Bobbio (1986) considera que a 
educação para a cidadania é mais uma promessa do capitalismo que não se 
configurou ao longo do tempo. Na ideia que a própria democracia ensinaria a 
participação popular, o que se estabeleceu nos países democráticos, segundo 
o autor, foi a apatia política, ou ainda, quando existe uma participação mais 
expressiva, tem como objetivo os interesses próprios (BOBBIO, 1986) como 
nos casos das categorias profissionais que reivindicam melhorias salariais ou 
de condições de trabalho. 

Mesmo sem ter pleno exercício e entendimento, a cidadania tem 
constituído pautas de discussão e de interesse nos mais diferentes meios 
públicos e privados. Dagnino (1994) avalia que tem um lado positivo o termo 
cidadania ter ganhado espaço corrente nas discussões da atualidade, porém 
o uso do termo em demasia, sem ações efetivas de aplicação, causa desgaste 
e descrédito. Para a autora, questões ligadas à cidadania estão vinculadas aos 
movimentos sociais e suas constantes buscas por direitos. Para a realização 
de ações concretas, oriundas dos direitos e da cidadania, Dagnino (1994) 
aborda a ideia de cidadania como estratégia política, salientando que não é 
um conceito universal nos usos e aplicações, muito pelo contrário, se constitui 
justamente a partir das constantes lutas, nos diferentes momentos históricos. 
É nesse sentido que propõe a noção de uma nova cidadania, que estaria calcada 
em: uma noção do direito de se ter direitos, que abarcaria a noção de se ter 
o direito de ser diferente dentro da igualdade; uma constituição de sujeitos 
que buscam ser reconhecidos, os não cidadãos; na busca de igualdade nas 
relações sociais; numa proposta de mudança cultural; na participação efetiva 
de construção de uma nova proposta de sociedade onde se queira realmente 
estar inserido; e na abertura à diversidade nas suas múltiplas composições. 
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Essa nova cidadania requer uma postura participativa dos grupos e indivíduos 
e, claro, a existência de espaços abertos pelo Estado, mesmo que instigados 
sob pressão dos movimentos populares, para a realização dessa participação.

Não podemos falar, então, de cidadania sem falar em participação 
popular e em comunicação. Como um dos direitos da cidadania, o direito à 
comunicação está articulado à educação para cidadania, tanto no processo 
de desenvolvimento de capacidades cognitivas para a expressão e uso da 
linguagem, passando pela busca de acesso à informação, como também no 
acesso ao uso dos meios. Para Peruzzo “a participação na comunicação é um 
mecanismo facilitador da ampliação da cidadania [...] a pessoa inserida nesse 
processo tende a mudar o seu modo de ver o mundo e de relacionar-se com 
ele. Tende a agregar novos elementos à sua cultura” (2002, p. 8). O acesso à 
comunicação traz implícito o que, principalmente hoje, é tão caro aos grupos 
sociais, que é o domínio da informação, e com ele o poder de escolha por 
uma ou outra versão dos fatos a serem divulgados para a população. Aí está 
o mote para a luta constante para a democratização da comunicação no 
país e no mundo. A educação para a cidadania e o acesso aos meios de 
comunicação estão diretamente vinculados à participação popular, seja como 
resultado justamente da movimentação dos grupos sociais, ou ainda como 
premissa para que a participação popular se estabeleça como articuladora 
das mudanças necessárias às realidades sociais, a partir das políticas públicas.

E justamente esses movimentos sociais é que deverão estar a postos, 
pautando as discussões do que é premente a ser atendido pelos governos 
nas suas decisões sobre o aporte de investimentos financeiros. Nesse sentido, 
devemos entender as políticas públicas como uma grande relação das 
demandas da sociedade com as decisões administrativas governamentais 
e os recursos disponíveis para investimentos. Inicialmente, conforme Di 
Giovanni (2012, p. 1), o termo era compreendido somente pelo fato de haver 
a tomada de decisão por parte do Estado em situações problemáticas para a 
sociedade, porém não se considerava a relação estabelecida entre sociedade 
e Estado que levavam a essa tomada de decisão. E hoje fica bem explícita a 
interferência que a sociedade civil, ao se organizar, consegue realizar junto 
aos governos na hora das decisões por esta ou aquela política pública a ser 
adotada.

Para Fernandes (2012) as políticas públicas também envolvem a área 
política governamental, o lado partidário eleitoral, pois se relaciona fortemente 
com a tomada de decisão dos detentores de poder que precisam “fazer 
escolhas sobre que área social atuar, onde atuar, por que atuar e quando 
atuar” (FERNANDES, 2012, p. 1), visto os escassos recursos disponíveis para 
investimento. Mesmo em áreas onde há, por legislação, o estabelecimento 
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de percentuais de investimento da arrecadação total do país (como saúde 
e educação) o grande volume de necessidades requer decisões políticas 
dos governantes para priorizar este ou aquele projeto, programa ou ação. 
Essas decisões políticas já podem estar pré-definidas nos projetos políticos 
eleitorais apresentados e defendidos nas campanhas, ou fazerem parte de 
posicionamentos que são adotados pelos governantes e suas equipes durante 
a realização do mandato. Para Souza “a formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 
resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26). Nesse rol 
de propostas e decisões de políticas públicas estão as políticas de Estado 
e políticas de governo, que para Di Giovanni podem ser diferenciadas pelo 
grau de institucionalização que assumem ao serem postas em práticas.

Em geral, diz-se que as políticas de Estado são aquelas que 
conseguem ultrapassar os períodos de um governo. Ou seja, 
políticas públicas são políticas de Estado ou política de 
governo. A diferença entre aquilo que é política de Estado 
e o que é política de governo é a maneira como elas são 
institucionalizadas. Se elas são fortemente institucionalizadas 
em uma sociedade, não há quem as mude. Não adianta trocar 
um governo. [...] As políticas de governo são aquelas que têm 
menor durabilidade, com institucionalização mais fraca. (DI 
GIOVANNI, 2012, p. 1-2).

  
Provenientes de decisões políticas, as políticas públicas, sejam de 

Estado ou de governo, não são definitivas, mas estrategicamente planejadas 
e implementadas em determinada época, para resolver ou melhorar 
dada situação social. E, justamente, por não serem estáticas, é que para 
serem efetivadas ou ainda mudadas – cumprindo o papel de subsidiar a 
melhoria da qualidade de vida da população – exigem acompanhamento e 
mobilização da sociedade civil. Somente a partir dos grupos representativos 
organizados é que se consegue propor mudanças, muitas vezes a partir de 
discussões conflituosas, que exijam dos governantes que esses demonstrem 
administrativamente suas capacidades de decisões em favor da população. 
Sem discussões propostas pela população não há possibilidades de mudanças, 
e sem acompanhamento, não há garantia de realização das políticas adotadas. 
Nesse sentido, a comunicação cumpre um papel preponderante de dar 
visibilidade e propor a discussão das diferentes temáticas que estão na mira, 
ou não, das políticas públicas.

Não menos diferente no Brasil, a implementação das políticas públicas 
é amplamente marcada pelo rastro de nossa constituição histórica que 
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se inicia a partir de um processo colonizador, onde os interesses dos 
governantes eram de total exploração, só havendo alguma melhoria na 
qualidade de vida da população quando acontece a mudança da família 
Real para o país. Mesmo tendo passado, após a instalação da República, por 
momentos de democracia e ditadura, as políticas públicas implementadas 
e os recursos investidos no Brasil ficaram sujeitos à corrupção, mau uso 
do dinheiro público, favorecimentos pessoais e ineficiência de várias 
propostas, principalmente na área social, dificultando ao país a diminuição 
das desigualdades e o desenvolvimento econômico. Para Fernandes, no 
caso do sistema social, mas que certamente podemos ampliar para outras 
áreas, a principal explicação dessa situação estava em duas respostas “a 
primeira era uma forte centralização da gestão e dos recursos, e a segunda 
era a ausência de participação e controle da sociedade sobre os serviços” 
(FERNANDES, 2012, p. 15). E essa situação só foi alterada com a Constituição 
de 1988, que declara no seu artigo primeiro: “Todo poder emana do povo, 
que o exerce indiretamente, através de seus representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”.

Assim, descentralizou-se a tomada de decisões em áreas como saúde, 
educação, transporte e assistência social, entre outras, transferindo a gestão 
para os âmbitos estaduais e municipais. Ainda, a Constituição previu a criação 
de conselhos deliberativos atuantes que pudessem fiscalizar o uso dos 
recursos públicos e a execução das políticas públicas nos diferentes setores. 
Esses conselhos são compostos por integrantes do governo e da sociedade 
civil através dos dirigentes de entidades e associações, ou pessoas por eles 
indicadas. Para Souza, as políticas públicas “quando postas em ação, são 
implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e 
avaliação” (SOUZA, 2006, p. 26), papel delegado à sociedade, no cumprimento 
do seu mais alto grau de comprometimento com o exercício de cidadania. 
Di Giovanni reitera essa necessidade de participação da sociedade civil nas 
políticas públicas através do:

[...] controle social, quando elas já estão ativadas, e também 
identificando questões sociais e fazendo com que elas entrem 
na agenda pública – agenda pública é o rol de necessidades 
sociais para a qual a sociedade leva o Estado a se debruçar. 
Isso pode ser feito através das organizações, seja da sociedade 
civil ou políticas, como partidos, sindicatos, movimentos 
sociais, conselhos, etc. Esse compromisso social depende 
muito dos valores das pessoas e das instituições. Há grupos 
que são francamente vinculados a valores de mercado, outros 
não. As políticas públicas também são campo de conflito. (DI 
GIOVANNI, 2012, p. 2).
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  Exercício de cidadania, esse, que passa pelo acesso à comunicação e 
que vem sendo entendido de tal forma pelas sociedades desde os anos 90, 
cuja discussão em nível mundial aconteceu a partir da Campanha CRIS – 
Direito à Comunicação na Sociedade Informacional – que é apresentada por 
Peruzzo (2005) como um movimento de organizações não governamentais, 
de diversos países, do campo da comunicação e dos direitos humanos, que 
propunham discutir a democratização das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC). O ápice da Campanha CRIS se deu através de um fórum 
realizado de forma paralela ao CMSI – Cumbre Mundial de la Sociedade de 
la Información, organizado pela ONU, em Genebra, no ano de 2003. O CMSI 
reuniu representantes dos governos e de grandes empresas para discutir e 
traçar planos de ação sobre as políticas para a administração global das TICs 
e inclusão digital. Já a Campanha CRIS, realizada concomitante ao Fórum, 
reivindicava não só o acesso às tecnologias da informação e comunicação, 
mas o cumprimento de todos os direitos humanos (PERUZZO, 2006, p. 4). 
Ao final do evento foi divulgada uma Declaração da Sociedade Civil, que 
demandava, entre outros direitos, a observação ao direito à informação e à 
comunicação na sociedade da informação. Conforme Peruzzo:

[...] direito à comunicação na sociedade contemporânea inclui 
o direito ao acesso ao poder de comunicar, ou seja, que o 
cidadão e suas organizações coletivas possam ascender aos 
canais de informação e comunicação – rádio, televisão, internet, 
jornal, alto-falante, etc. – enquanto emissores de conteúdos, 
com liberdade e poder de decisão sobre o que é veiculado. 
Nessas condições o cidadão se torna sujeito, assume um papel 
ativo no processo de comunicação. (PERUZZO, 2005, p. 16).

  
O direito à informação, pode ser considerado um direito base para as 

sociedades democráticas, porém o direito à comunicação, como espaço em 
potencial para as pessoas poderem se expressar livremente, não tem sido 
tão fácil de ser alcançado. Entre as discussões que se fortaleceram de forma 
mundial, nas diferentes organizações das sociedades civis, o entendimento 
do direito à comunicação foi um dos assuntos que ganhou força, ampliando o 
conceito de direito ao acesso à informação para o direito de emitir e produzir 
informação.
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3 democratização da comunicação e comunicação comunitária 

Nessa perspectiva é que iniciam os movimentos pela democratização 
da comunicação no País, com objetivo de que haja uma melhor distribuição 
do acesso à apropriação e gestão dos meios de comunicação, para que a 
comunidade possa ter espaço de expressão, não só enquanto entrevistado 
de algum telejornal ou ainda participante de algum programa das grandes 
redes de tevê. Mas que, como cidadão, tenha o poder de escolha sobre a 
informação a ser veiculada, com espaço para promover e receber informação 
do seu bairro, acesso à material de divulgação da produção cultural regional 
e local, e ainda possa ter informações sobre o posto de saúde da esquina e 
dos acontecimentos de sua rua. As reivindicações para a democratização da 
comunicação se dão a partir de algumas frentes: pressão junto aos órgãos 
públicos para a legalização das rádios comunitárias, liberação de canais, 
no sistema aberto, para as tevês comunitárias, visto que somente os canais 
públicos conseguiriam ser os vetores para essa grande mudança de perfil 
do setor de comunicação no país, e a criação do Conselho de Comunicação 
Nacional no âmbito nacional.

Oriundos dos movimentos populares, os veículos de comunicação 
comunitária foram canais que deram voz às entidades ligadas aos movimentos 
sociais que combatiam a repressão, num trabalho de mobilização da sociedade 
para a resistência. Foi, principalmente durante o período de ditadura militar no 
país (que durou de 1964 a 1983), quando a censura aos veículos de imprensa 
e o oligopólio, já existente, das organizações privadas não possibilitavam 
espaço de manifestação a esses movimentos, que os veículos comunitários 
se legitimaram como alternativa à grande mídia comprometida tanto com o 
governo, como com o mercado publicitário.

Inicialmente, as manifestações de comunicação que 
emergem no contexto de organizações de classe populares 
se concretizam enquanto uma comunicação popular (ou seja 
ligada ao povo) ou alternativa, no sentido de ser alternativa 
no tocante ao conteúdo e aos canais utilizados, tais como 
boletins, panfletos, alto-falantes etc., em relação aos meios de 
comunicação de massa. A mídia, na época, estava submetida 
a mecanismos rígidos de censura e autocensura, além de seus 
vínculos políticos e econômicos com os setores das classes 
dominantes e como governo, não refletia tudo o que estava 
acontecendo na sociedade. (PERUZZO, 1998, p. 153 - 154). 

Partindo de ações mais direcionadas a público restrito (como eram os 
panfletos, os alto-falantes, as TVs de Rua) a comunicação comunitária foi 
procurando expandir seu alcance através das rádios comunitárias. Essas 
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iam ao ar de forma ilegal, visto no Brasil o governo ser detentor do direito 
a concessão de uso das ondas de radiodifusão, sendo o responsável pela 
regulação e regulamentação do assunto em todo âmbito territorial. A 
partir de várias disputas entre os órgãos fiscalizadores e as rádios ilegais, a 
comunicação comunitária foi ganhando legitimação através de movimento 
organizado por vários segmentos da sociedade, os quais se integraram na 
constituição do Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação, 
nos anos 90. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação no 
Brasil – FNDC, surge de um grupo de pressão organizado durante o processo 
constituinte de 1988, encabeçada pela Federação Nacional dos Jornalistas, 
vindo a formar-se como associação civil em 1991 e entidade em 1995.

Esse Fórum pautou discussões junto aos órgãos públicos em busca 
de políticas públicas de comunicação, como espaço para as rádios e tevês 
comunitárias e a criação do Conselho de Comunicação Social, a ser um 
órgão de apoio ao governo federal. Ainda, após a realização, em 2009, 
do I Conferência Nacional de Comunicação, foi lançado a Plataforma pelo 
Marco Regulatório da Comunicações no país que apresentava mais de 600 
propostas para contribuir na elaboração de uma nova lei de comunicação. 
Surge, também da Conferência, a campanha Para Expressar a Liberdade (que 
só tomou corpo em 2012), que busca denunciar a concentração de mídia, a 
ausência de pluralidade e diversidade nos meios de comunicação e estimular 
a participação na sociedade. Tem como principal instrumento de luta um 
projeto de lei de iniciativa popular que propõe a regulamentação da mídia 
eletrônica, chamado de Lei da Mídia Democrática. Conforme declaração 
no site do próprio FNDC, o Projeto de Lei é de iniciativa popular, trata da 
comunicação social e eletrônica, propondo regulamentar os artigos 5, 21, 
220, 221, 222 e 223 da Constituição Federal com objetivo de dar fim aos 
oligopólios e monopólios da mídia, dar total transparência nas concessões 
dos canais comunitários, fortalecer os mesmos, assim como a comunicação 
pública, ampliando os espaços midiáticos para diversidade e pluralidade de 
conteúdos. 

O Intervozes é outro exemplo de grupo que tem por objetivo pautar 
discussões sobre o controle privado dos meios e a busca do sistema público 
de comunicação, as rádios e tevês comunitárias, a tevê digital, o software 
livre, a inclusão digital, a governança da internet e o estímulo à regionalização 
e à produção independente, conforme Rebouças (2012). Foi formado em 
2002 a partir da união de profissionais e estudiosos de comunicação vindos 
principalmente do movimento estudantil dos anos 90. 

A partir de uma parceria com a Fundação Friedrich Ebert, o 
coletivo tem elaborado projetos de incentivo à comunicação 
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comunitária e realizado diversos eventos nacionais sobre o 
tema da democratização da comunicação. A partir de 2004 
o Intervozes passou a ocupar um lugar de destaque nas 
articulações para a entrada do Brasil nos debates da CRIS – 
Communication Rigths in the Information Society. (REBOUÇAS, 
2012, p. 7).

 
Sobre a regulamentação da comunicação no país, ainda para Rebouças 

(2012) a legislação do setor de comunicação, no Brasil, tem um dos mais 
avançados estatutos jurídicos, pois faz referência ao tema na Constituição, 
através de um capítulo inteiro, e  a partir de diversos artigos com assuntos 
correlatos, além de contar com leis específicas (Lei de Imprensa, Lei de 
Telecomunicação, Lei de Direito Autoral, Lei da TV a Cabo, etc.) e leis não 
específicas que são legislações de outras áreas mas que em alguns pontos 
tratam do assunto da comunicação (Código Civil, Código Penal, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Lei Eleitoral, 
etc.). Mesmo assim, há uma necessidade de regulação da área da comunicação 
considerando os fatores de ordem técnica, sociocultural, política e econômica.

Entre os pontos de maior destaque sobre a necessidade de 
que haja uma regulação nas comunicações estão fatores de 
ordem técnica - o espectro herteziano tem um limite espacial 
de ocupação -, sociocultural - a influência que o rádio e a TV 
têm sobre a produção de sentidos -, política - as ondas são 
públicas e é preciso que todos sejam atendidos - e econômica 
- para que não haja disputas desleais entre os concessionários 
e que o serviço seja universalizado. (REBOUÇAS, 2012, p. 3).

O estabelecimento de políticas públicas de comunicação, como em 
todos os outros setores, envolve elementos políticos, econômicos, sociais 
e culturais, e estão intimamente ligados aos momentos históricos e de 
desenvolvimento pelo qual passa o país. Ainda, conforme Rebouças (2012, 
p. 4), nos últimos anos o que se estabeleceu foi a centralidade do Estado 
na tomada de decisão, abrindo-se ao interesse de grupos econômicos, sem 
perder a autonomia governamental. Esse modelo foi fortalecido nos anos 
de ditadura militar que consideravam a comunicação como instrumento 
de manobra social (manutenção da ordem, de integração e da segurança 
nacional). Como herança desse período hoje há, no país, um sistema privado 
de emissoras de televisão no sistema aberto, de alcance massivo, e alguns 
espaços de interesse público, podendo ser ocupado pelo governo ou por 
instituições sem fins lucrativos, no sistema por assinatura. 
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O que há, portanto, é um panorama extremamente complexo, 
em que se articulam interesses públicos e privados, diferentes 
formas de financiamento e modelo de produção [...]. Trata-se, 
em essência, de uma forte herança do modelo implantado à 
época do regime militar, acrescido de referida anomalia de 
emissoras de vocação aberta e de serviço público, inclusive 
aquelas que deveriam ser classificadas como de publicidade 
obrigatória dos atos do poder público [...] postas decididamente 
fora do lugar. Tudo de acordo com uma única regra: a reserva 
do mercado de televisão aberta e do bolo publicitário para o 
oligopólio privado da TV comercial [...]. (BOLAÑO; BRITTO, 
2008, p. 8).

Mesmo com a abertura política, advinda da volta à democracia e às 
eleições diretas, e o acesso ao poder de partido de base social, como no caso 
do Partido dos Trabalhadores, as conquistas na área das políticas públicas 
na comunicação não tiveram novas deliberações, permanecendo como o 
maior avanço até o momento: a legislação da Radiodifusão de Baixa Potência 
(Lei 9. 612/98 e Decreto 2615/98), que regula o funcionamento das rádios 
comunitárias; a Lei do Cabo (Lei 8.977/95 e Decreto 2206/97) que obriga 
as operadoras de tevê a cabo a concederem canais para, nas suas áreas de 
prestação de serviço, terem utilização gratuita, no sentido de acesso público 
- pelo artigo 23 a obrigatoriedade compreende três canais legislativos 
(destinados ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia 
Legislativa/Câmara de Vereadores), um canal universitário para uso 
partilhado pelas instituições de ensino superior, um canal educativo/cultural 
reservado aos órgãos que tratem de educação e cultura do governo federal, 
estadual ou municipal;, um canal comunitário de livre uso de entidades não 
governamentais sem fins lucrativos, e posteriormente, foi complementada 
através da inclusão de um canal para o poder judiciário e ainda um canal 
para o poder executivo – governo federal; e, ainda, o Marco Regulatório da 
Internet (Lei 12.965/2014) que estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para uso da internet no Brasil e que ainda falta ser regulamentada. 

Em específico as legislações da Radiodifusão de Baixa Potência e a 
Lei do Cabo restringem o acesso público dos canais comunitários – rádio 
e tevê – visto a limitação do alcance: a potência das rádios em 25 watts e 
cobertura de 1km, e o acesso das tevês comunitárias somente no sistema por 
assinatura. Ainda, as legislações proíbem a veiculação publicitária nos canais 
comunitários, fonte segura de recursos financeiros para a viabilização dos 
canais, para que esses não concorram no mercado publicitário com as tevês 
comerciais. 
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Se não há uma política nacional de comunicação que garanta 
a democracia midiática, embora haja uma regulação implícita 
que a impede, já que os mecanismos legais favorecem o sistema 
concentrador ora em operação, também não existe uma 
política que beneficie o setor comunitário. Entre as evidências 
da falta de uma política específica para o setor destacam-se: 
as restrições da lei de radiodifusão comunitária (9.612/98), a 
repressão e o fechamento de emissoras – apesar do trabalho 
em prol do desenvolvimento comunitário promovido por elas, 
a morosidade no processo de autorização dessas por decisões 
do próprio Ministério das Comunicações, além da inexistência 
de um fundo público de recursos que possa viabilizar o 
funcionamento de emissoras de rádio e dos canais comunitários 
de televisão. (PERUZZO, 2009, p. 40).

A comunicação comunitária apresenta-se no país em momento de 
grande efervescência. Há um crescimento considerável de concessões 
de outorgas para o funcionamento das rádios comunitárias nos diversos 
estados brasileiros, se comparado a outros tempos. Também os pedidos de 
autorização para funcionamento de tevês comunitárias têm sido ampliados 
mensalmente. Mas infelizmente, mesmo que todos os pedidos sejam 
atendidos, somente o número de concessões não é suficiente para desenhar 
um panorama de democratização da comunicação no país, visto que muitas 
dessas autorizações não chegam a serem implementadas ou ainda quando 
são, podem estar sendo desviadas de suas funções democratizantes, 
servindo de fachada para uso por pessoa privada, partido político, entidade 
religiosa, etc. (PERUZZO, 2009). Realidade essa que só poderá ser sanada 
quando a população se propuser, efetivamente, a apropriar-se desses canais, 
utilizando-se dos espaços para o interesse comunitário. Ao usufruir dos 
canais comunitários, seja como produtor de material ou como telespectador, 
a população estará fiscalizando o uso do mesmo para que não se perca dos 
seus propósitos democratizantes.

Aos canais comunitários que realmente estão na ativa, as restrições 
impostas pela legislação, tanto de difusão como de recursos financeiros, lhes 
enquadram numa situação, se não trágica, no mínimo inusitada. Outorgadas 
pela política pública de concessão de canais de comunicação comunitária, 
as rádios e tevês comunitárias precisam gerir-se como se privadas fossem, 
ficando responsáveis pela instalação e manutenção de suas equipes e 
equipamentos necessários à colocação da programação no ar. Nesse sentido, 
a legislação permissiva, que é a contribuição do governo para a realização 
da democratização da comunicação no país, dá a possibilidade à sociedade 
civil de se arranjar como organizações sem fins lucrativos para que possa 
solicitar o uso de um dos canais comunitários disponibilizados. Ao mesmo 
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tempo entrega-lhe a sorte de concorrer no mercado competitivo, onde os 
investimentos das empresas privadas estão atrelados ao lucro/beneficio. 
Quem mais, se não as empresas privadas, poderão ser os financiadores dos 
canais comunitários, já que a política pública na área de comunicação não 
prevê nenhuma forma de financiamento ou subsídio governamental para os 
referidos canais. Conforme Cabral

[...] as pessoas e grupos que participam da formação de 
canais comunitários em vários municípios estão viabilizando 
a duras penas a migalha conquistada com a aprovação da Lei 
de Cabodifusão, tendo o mérito de sobreviver mediante as 
restrições impostas pelo governo e pelas operadoras a cabo. 
[...] Ao contrário do modelo de TV de Acesso Público americana 
ou dos Canais Abertos da Alemanha, os canais comunitários 
de TV a Cabo em nossos país não recebem nenhum apoio 
especial por parte das operadoras comerciais ou de órgãos 
governamentais. Tanto no modelo americano, quanto no alemão 
este fundo vem do percentual de cada assinatura realizada que 
viabiliza estúdios em todo o país, além de equipamentos de 
produção e pós-produção. (CABRAL, 2011, p. 3).

E é nessa realidade que se encontram os veículos de comunicação 
comunitária, engendrados numa dinâmica comercial que em nada difere 
dos veículos privados de comunicação. A busca dos apoios culturais para 
a viabilização dos programas de produção própria requer, das equipes das 
rádios e tevês comunitárias, a dedicação de longo tempo em visitações a 
organizações governamentais ou privadas, na busca de apresentá-los ao 
canal comunitário para que se interessem em investir seus recursos financeiros 
no canal local, veiculado no sistema a cabo, com limitação de difusão aos 
assinantes que pagam pelo sinal ou na rádio de baixa frequência com alcance 
de 1km. Situação essa que se dá numa disputa com os veículos privados, 
que mesmo estando em sistema de difusão nos canais abertos ou de maior 
alcance, se entendem concorrentes dos canais comunitários, visto que as 
verbas das empresas saem do mesmo caixa, indiferente se o investimento 
é para canal comunitário ou não. Salienta-se aqui que o aporte de recursos 
que são feitos pelas organizações privadas nos canais comunitários é de 
montantes bem menos volumoso dos que o que é realizado nos canais 
privados, o que, entendemos, poderia gerar uma distribuição dos recursos 
sem maiores prejuízos aos veículos comerciais. Mas essa não é a realidade 
que se apresenta.

Também tem sido parte das atividades dos veículos de comunicação 
comunitária a sensibilização das entidades sociais para que essas venham a 
participar da gestão e programação, principalmente esta última, a partir da 
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disponibilização de vídeos e/ou programas que passem a integrar a grade 
da emissora comunitária. Porém, no caso das tevês comunitárias, em geral, 
as mesmas entidades devem produzir o vídeo, ou viabilizar a produção do 
mesmo, ficando responsáveis pelo aporte de recursos. Produção essa que 
requer o pagamento de custos de profissionais, materiais e equipamentos, 
levando em conta que a produção do audiovisual deverá ter um mínimo de 
qualidade no intuito de alcançar o objetivo da informação a ser transmitida. 
Também se deve ter em consideração que se para a produção de um vídeo 
já há a necessidade de um mínimo de investimento de recursos, bem mais 
é necessário para a produção de programas diários, semanais ou mensais. 
Como as entidades, que também vivem em busca de autossustentação, 
conseguirão encarar mais esses encargos? E se não contarem com a 
participação de outras organizações sem fins lucrativos, com quem contarão 
os veículos comunitários que não com a iniciativa privada?

 

4 considerações finais

Entre o público e o privado é como se encontram hoje os veículos de 
comunicação comunitária, mais em específico as rádios e tevês comunitárias, 
no Brasil. São responsáveis por oferecer um serviço público de amplo alcance 
social, ao mesmo tempo em que precisam gerir-se como veículos privados, 
às suas custas. As atuais políticas públicas na área de comunicação, a partir 
das legislações que autorizam o funcionamento desses veículos, apesar de se 
apresentarem como grandes conquistas, efetivamente são mais restritivas do 
que fomentadoras da difusão da comunicação comunitária ao longo do país. 
A busca e distribuição de autorizações para o funcionamento desses veículos 
vem demonstrando o grande interesse que a sociedade possui na mudança 
do perfil da comunicação social, que ao longo dos anos tem estado cada vez 
mais oligopolizado, com o domínio de uma grande rede, em específico, que 
há muito não possui concorrência à altura frente a soma de investimentos 
que disponibiliza para cada vez qualificar mais seus produtos e serviços. 

Ainda, autorizar o funcionamento desses canais comunitários não é o 
suficiente para que se efetive uma comunicação democrática na sociedade 
brasileira. Principalmente se a autorização de funcionamento restringe 
o acesso ao público e ao investimento financeiro. Limitar a frequência da 
radiodifusão comunitária e os canais de tevê ao sistema a cabo é resguardar 
o mercado aos interesses privados. Ainda, impossibilitar que os canais 
comunitários possam buscar investimentos privados, de forma ampla e clara, 
é reforçar o incentivo ao sistema existente de comunicação, relegando o 
setor comunitário a um segundo plano de incentivo, a partir da possibilidade 
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de busca de apoios culturais. Também a falta de recursos públicos para 
investimento na área dificulta a produção de material de qualidade ou mesmo 
a diversidade de participações, haja vista os altos custos para a produção de 
qualquer audiovisual. 

Num ideal, os canais de comunicação comunitária deveriam estar 
disponíveis para amplo acesso da população, sendo mais um entre vários 
veículos de comunicação, tendo condições de apresentar um trabalho de 
qualidade e contando com a participação de uma infinidade de entidades, 
instituições e indivíduos que se apropriassem tanto do processo de gerir o 
material informativo, como da administração do canal. Em específico, no caso 
da tevê e da rádio comunitárias, estas deveriam estar disponíveis no sistema 
de tevê aberta ou de alta potência e de maior alcance, com subsídios públicos 
através de fundo específico e que viessem a ser acessados a partir de editais. 
Exemplo que pode ser buscando da área cultural, onde políticas públicas 
promovem editais específicos para os diferentes setores (o audiovisual, o 
teatro, a música) possibilitando que diversos grupos tenham acesso a recursos 
públicos através de projetos bem estruturados, com objetivos que atendam 
os princípios da política cultural, e que contemplem requisitos básicos como 
acessibilidade, sustentabilidade e transparência, através de prestação de 
contas.

 Não há dúvida que a possibilidade das rádios e tevês comunitárias 
estarem sendo objeto de legislação específica já é um grande passo no 
processo de democratização da comunicação no país. Porém, ainda é preciso 
percorrer um longo caminho até que a sociedade civil se mobilize a tal ponto 
que sob pressão o governo venha a instituir políticas públicas que realmente 
equilibrem as condições de desenvolvimento dos canais comunitários frente 
à concorrência com os canais privados. E nesse processo os principais atores 
são justamente os maiores beneficiados: as comunidades, representadas 
pelas suas organizações ou mesmo pela individualidade de seus cidadãos.
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Um estUdo sobre a UtiliZação de indicadores 
aValiatiVos no âmbito da responsabilidade 

social da empresa alliance one

Roberta Souza e Silva

1 introdução

Há uma crescente exigência do mercado para que a responsabilidade 
social seja um exercício de cidadania cada vez mais profissionalizado – este 
processo tem início com a definição e consciência dos stakeholders, trazendo 
à tona os princípios de envolver e relacionar-se com os públicos estratégicos 
à organização. 

Em consequência, e hoje configurando-se como um grande debate 
desafiador, o conceito de responsabilidade social faz parte do conceito de 
sustentabilidade corporativa, focada não apenas na questão econômica, mas 
também nas preocupações ambientais e sociais. 

A crescente preocupação pela sustentabilidade faz com que as empresas 
criem estratégias que não ameacem o futuro para as próximas gerações, como 
também procuram desenvolver processos que sejam autossustentáveis ao 
longo do tempo. É o caso dos projetos sociais, que têm como objetivo final 
serem autossustentáveis, estimulando a capacitação profissional do grupo e 
reduzindo os riscos de pobreza e vulnerabilidade social.

Nessa perspectiva amplamente discutida, as empresas levam o conceito 
de sustentabilidade para dentro do âmbito organizacional, como uma receita 
de solidez de mercado. isto quer dizer que as empresas preocupadas e 
orientadas para uma prática de responsabilidade social global, agregando 
todas as questões (ambiental, econômica e social) sem que nenhuma 
dessas partes seja mais importante do que a outra, tornam-se altamente 
competitivas e mais preparadas para enfrentar o mercado e as eventuais 
crises financeiras.

Essa correspondência está ligada ao fato de que, estando mais aptas 
em relação às demais, também se mostram mais indicadas para participar 
em fundos de investimento socialmente responsáveis e atrair maior volume 
de investimento nas suas ações nas bolsas de valores onde são cotadas. 
Para chegar até este patamar, a empresa deve comprovar, através de 
normas e certificações, que trabalha o conceito de responsabilidade social 
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fielmente ligada à ética e à real preocupação com os agentes beneficiados 
e corresponsáveis pelos projetos. E essa demonstração só é possível através 
do uso de indicadores avaliativos no âmbito da responsabilidade social.

Ter a capacidade de saber mensurar os feitos na área de responsabilidade 
social deve ser papel das relações públicas inerente a todo o processo, ou seja, 
Relações Públicas é a função de gestão que deve permear todo o caminho 
da responsabilidade social, desde o “ouvir” a envolvente para a elaboração 
de estratégias até o acompanhamento e a mensuração dos impactos  sociais 
estimulados pelos projetos sociais.

De tal forma que o grande resultado final, que se configura em uma 
efetiva mudança social, não deve ser negligenciado das avaliações, pois 
se trata do verdadeiro impacto da organização na sociedade. ainda vale 
acrescentar que a crença está em entrelaçar o conceito de impacto social e 
a própria relação existente entre a organização e o seu público, pois a ideia 
de mudança apenas parece possível quando se fala de comprometimento 
e de uma preocupação que extrapola o ato de executar um projeto social.

Essa tese, portanto, defende a possibilidade que, para além do uso de 
processos avaliativos do tipo output (para avaliar a realização de iniciativas 
e ações específicas), a empresa se empenha em medir a relação com as 
comunidades onde atua. Para esta pesquisa, a empresa Alliance One Brasil 
Exportadora de Tabacos Ltda. aceitou participar do projeto bem como 
o grupo social beneficiado por eles, através de um projeto de geração de 
emprego e renda, a Cooperativa Uniforte.

Foram aplicadas entrevistas a ambas as partes para que fosse possível 
a percepção de uma relação ou não existente, formatada através de um 
projeto social. Diante dos resultados, foi criada uma ferramenta avaliativa 
capaz de ajudar às empresas a avaliarem a forma como estão a se relacionar 
com os grupos sociais, além de possibilitar a percepção dos indicadores mais 
importantes conforme a opinião do próprio grupo ouvido.

A escolha por realizar este trabalho no sul do Brasil justifica-se por ser 
uma área geográfica relevante, que abriga o maior complexo de tabaco do 
mundo. E, consequentemente, tem-se a indústria atenta às demandas sociais 
e aos conceitos de desenvolvimento sustentável que começa pela própria 
agricultura até a qualidade de vida de todos os envolvidos no processo.
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2 referencial teórico

2.1 o pensamento estratégico aplicado às organizações

Freeman publicou, na década de 80, o livro Strategic Management: 
a stakeholder approach porque as teorias da época já não supriam as 
necessidades dos gestores bem como não direcionavam para novas 
estratégias em um ambiente de gestão que parecia estar tão mudado. 
(FREEMAN; MCVEA, 2001).

Na sua concepção, esta teoria deve ser percebida tendo em vista dois 
pontos: “Qual é o propósito da empresa?” e “Quais as responsabilidades que a 
gestão tem com o stakeholder?”. A primeira situação estaria mais direccionada 
ao mercado, aos propósitos comerciais da empresa, enquanto que o segundo 
fundamento permeia a questão das relações com os stakeholders, a implicar 
diretamente como o gestor operacionaliza os seus negócios (FREEMAN; 
WICKS; PARMAR, 2004).

A teoria surge para reestruturar uma conjectura no modo de fazer 
negócios, tendo em vista todo o ambiente e os stakeholders próximos à 
empresa. Há, portanto, uma nova visão sobre os públicos e o modo como eles 
afetam as operações das organizações, na medida em que o acionista deixa 
de ser o único público observado. Este é o momento em que a organização 
percebe os vários grupos sociais próximos à empresa e que detêm um 
interesse em manter uma relação com a mesma. Nesta etapa, configura-se o 
início de um pensamento estratégico.

Para a Teoria do Stakeholder, a criação de valor para os acionistas 
passa pela política de responsabilidade com os demais públicos ligados à 
organização, onde o senso de justiça e ética se faz presente pela forma de 
aproximação destes stakeholders à corporação, criar valor para o acionista 
definitivamente passa por todo o processo de gestão dos stakeholders.

A questão central da Teoria do Stakeholder é saber identificar quem 
são os grupos que afetam ou são afetados pela organização para que seja 
realizada uma política de aproximação entre a organização e estes grupos. 
A partir disso, é possível visualizar os interesses legítimos dos grupos e, a 
organização por sua vez, deve dar prioridade para os grupos conforme a 
coerência e a estratégia do seu negócio.

Para Freeman e McVea (2001) a gestão dos stakeholders é um processo 
de implementação de ações que satisfaçam os stakeholders: “a abordagem 
dos stakeholders [à gestão] enfatiza uma gestão ativa do ambiente do 
negócio, das relações e da promoção de interesses compartilhados.” 
(FREEMAN; MC VEA, 2001, p. 190).
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Essa perspectiva de um novo pensamento estratégico aplicado às 
organizações foi o grande ponto de entendimento dessa investigação. 
Não seria possível relatar sobre responsabilidade social e grupos sociais 
beneficiados, se não existisse a consciência e a percepção dos stakeholders. 
Pensamento esse possível devido ao surgimento da Teoria do Stakeholder, 
que ofereceu à gestão uma nova visão de público que deveria ser, agora, 
envolvido com a organização, resultando disto não apenas trocas, mas sim, 
impactos sociais.

2.1.2 conceitos de stakeholder

A preocupação na definição do que é afinal um stakeholder é o ponto 
crucial da Teoria do Stakeholder, bem como de qualquer campanha no 
âmbito das Relações Públicas, pois a partir de uma clara definição do que 
é um stakeholder e mais precisamente de quem se trata, será possível um 
conhecimento do público,1 bem como uma racionalidade das estratégias a 
serem implementadas, pois eles não afetam da mesma forma a organização.

Assim, por exemplo, uma campanha de responsabilidade social necessita 
de fato de uma compreensão dos stakeholders que serão prioritários para 
esta campanha de tal forma a não desperdiçar tempo e investimento em 
projetos que não suprem com as reais necessidades existentes dos grupos 
beneficiados.

2.1.3 públicos e organização: uma visão política desta interação

Simões (1995) tenta compreender e estruturar as raízes ideológicas e 
filosóficas da atividade de Relações Públicas. Para ponto de partida de toda 
a sua base teórica, defende a tese de que a fundamentação do exercício 
profissional baseia-se numa relação política entre organizações e públicos. 
Ainda atesta que o conceito “política” é mal interpretado, embora esta palavra 
ainda seja considerada a mais ideal para exteriorizar o mais ambíguo dessa 
relação. 

Simões utiliza a ideia de Trindade (1974) para explicar a relação política 
na organização: “Toda organização, seja ela qual for, além dos seus objetivos 
específicos (econômicos, culturais, religiosos, políticos) é um subsistema 
social no interior da sociedade global. Enquanto subsistema social possui, em 
seu interior, relações sociais estáveis (interação entre indivíduos e grupos) 
e também um tipo particular de relação social que se denomina relação 
política. As relações políticas, portanto, não são de outra natureza que a das 
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relações sociais. Nessa perspectiva, as relações políticas não designam um 
novo tipo de relação, mas aspectos específicos das relações sociais. Existem 
relações políticas e sistemas políticos na medida em que existir: 1) luta pelo 
poder; 2) tomada de decisão e 3) processo de escolha.” (TRINDADE apud 
SIMÕES, 1995, p. 37).

O processo das Relações Públicas para Simões (1995) respeita uma 
hierarquia quanto à definição do sistema social e a sua complexidade: “em 
termos de quantidade e complexidade dos membros contidos, inicia-se nas 
relações humanas – sistema social formado pela transação entre as pessoas; 
continua com o nível das relações grupais – sistema social estruturado nas 
relações entre grupos; prossegue com o nível das relações públicas – sistema 
social constituído pelas transações entre organizações e seus públicos; atinge 
o nível das relações partidárias (talvez equivocadamente designadas relações 
políticas) cujos componentes do processo de transação são os partidos e os 
cidadãos do país, e termina nas relações internacionais, ou seja, as transações 
entre países”. (SIMÕES, 1995, p. 52-54).

A relação existente entre a organização e os seus públicos materializa 
trocas de informações capazes de manter o sistema social, logo, sem trocas, 
o sistema deixa de existir. Sendo assim, a organização estabelece relações 
políticas, gerindo as relações de poder que há entre ela e os seus públicos.

“Em síntese geral, pode-se dizer que o processo de Relações Públicas 
inicia-se, reativa-se e é controlado pela informação, mantém-se com a 
comunicação, visando as transações e nelas se estrutura. Logo, neste ponto, 
parece evidente que o processo de Relações Públicas significa algo mais que 
simplesmente o processo de comunicação.” (SIMÕES, 1995, p. 59).

2.1.4 a importância de priorizar os stakeholders

De acordo com Grunig e Hon (1999) as organizações eficientes são 
aquelas que atingem os seus objetivos. E as pesquisas mostram que as que 
realmente atingem os seus propósitos é porque foram capazes de escolher 
metas valorizando os objetivos dos públicos estratégicos da organização. 
Trata-se de um ponto delicado, pois há inúmeros grupos de stakeholders 
cercando a organização, cada um defendendo os seus interesses. 

Para Grunig (1999) as organizações tomam as decisões de forma 
melhorada quando recolhem inputs dos seus stakeholders estratégicos, 
pois é mais adequado incorporá-los a essas questões de decisão do que 
simplesmente informá-los ao final do processo. Quanto à priorização de 
stakeholders conforme a estratégia de comunicação inclui-se principalmente 
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os públicos considerados ativos, que a organização irá tomar conhecimento 
dos seus issues (assuntos) criando estratégias para os stakeholders. As 
características atribuídas a cada tipo de stakeholder basicamente permeiam 
o suporte que eles dão à organização, assim como há a verificação do seu 
grau de envolvimento com a corporação. 

Cabe à organização, e mais precisamente ao profissional de relações 
públicas, mapear os stakeholders e categorizá-los sob alguns conceitos, e a 
partir daí criar prioridades quanto à responsabilidade que a organização deve 
ter para com eles e, consequentemente, eleger programas de comunicação a 
serem desenvolvidos conforme as suas necessidades. 

A presença do profissional de relações públicas nesse processo é 
indiscutível, uma vez que ele, por ser o conselheiro da gestão, irá analisar os 
stakeholders, o seu mapeamento e irá constatar os stakeholders salientes (os 
que demandam certa atenção em detrimento de outros).

Através desse mapeamento, o relações públicas irá unir os caminhos 
estratégicos da empresa com os objetivos de comunicação. Um exemplo 
prático: se o mapeamento de stakeholders da Alliance One apontasse 
o stakeholder prioritário como sendo a comunidade, mas se não fosse de 
interesse do negócio trabalhar a comunidade, logo este stakeholder não 
receberia tanta atenção.

Nessa perspectiva percebe-se claramente o papel estratégico do relações 
públicas, do modo como será feito a conciliação de interesses, que tanto 
existem por parte da empresa como do stakeholder. Cabe ao profissional de 
relações públicas tentar conciliar os interesses que na maioria deles, pela sua 
raiz existencial, serão divergentes. 

A priorização de stakeholder é importante, sobretudo no contexto da 
responsabilidade social de forma a conciliar as necessidades dos stakeholders 
com a estratégia de negócio. A partir da estratégia do negócio, são definidos 
os focos de atuação da área de RS da empresa, consequentemente, os 
públicos inerentes e presentes nesses focos. 

2.2 responsabilidade social

O grande entendimento sobre a responsabilidade social corporativa deu-
se quando os gestores assimilaram que a ideia de que responsabilidade não 
poderia apenas estar conectada à geração de lucros e a outras obrigações 
econômicas, mas deveria estar ligada ao papel social que a organização 
poderia assumir, estando presente e comprometida com o crescimento de 
sua comunidade, ou seja, numa combinação das orientações econômicas e 
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sociais. Para isso, o contributo da Teoria dos Stakeholders, com o seu foco na 
criação de valor e vantagens mútuas para todos aqueles que afetam ou são 
afetados pela organização, foi essencial.  

Para além de beneficiar determinados grupos de stakeholders, a 
responsabilidade social corporativa trabalha a favor de uma boa imagem e 
reputação da empresa, as boas práticas refletem diretamente no cognitivo 
daqueles que são beneficiados por suas ações, ou seja, a empresa apresenta 
uma vantagem competitiva frente às outras por se posicionar de forma 
estratégica e aberta para os seus stakeholders prioritários.

 
RSC é uma estratégia de negócio e, assim, representa [um 
critério para decidir] ações que precisam ser selecionadas 
positivamente, ou evitadas. Os defensores da RSC defendem 
que uma empresa que faça estas decisões conquista vantagens 
competitivas. (CARROLL, 1979, p. 4).

A responsabilidade social corporativa deve fazer parte da filosofia 
da empresa, deve pertencer à política da organização, de tal forma que 
a responsabilidade social corporativa não seja vista como um apêndice 
organizacional, e sim, como uma prática incorporada ao processo de tomada 
de decisão organizacional.  

A lógica moral presente no contexto da responsabilidade social 
corporativa diz respeito ao ato de “devolver” à sociedade alguma forma de 
melhorar a sua qualidade de vida ou complementar as necessidades básicas 
ausentes. O argumento moral para a RSC corresponde à preocupação que a 
organização assume ter com a comunidade na qual está inserida, assumindo 
que sem ela não existiria qualquer tipo de negócio ou relacionamento. 
(CARROLL, 1979).

É neste momento que a organização precisa do alvará dos seus 
stakeholders para operar e estar localizada numa determinada região. É uma 
forma de começar diálogos, segundo Kramer e Porter, (2006) e trazer os issues 
dos stakeholders para dentro da organização, ou seja, sendo incorporada às 
decisões estratégicas corporativas. 

A empresa, nesse caso, também pode provar aos seus stakeholders, 
através da sua política de responsabilidade social corporativa, que está de 
acordo com as normas e padrões exigidos pelas leis governamentais.
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2.2.1 da responsabilidade social à sustentabilidade 

A organização deve selecionar um setor da sociedade, ou um grupo de 
stakeholders que possa ser ajudado, e estando as necessidades desse grupo 
alinhadas à estratégia corporativa, é uma oportunidade da empresa realizar 
atividades de responsabilidade social ganhando vantagem competitiva. 
“Estratégia é sempre uma questão sobre fazer escolhas, e o sucesso em RSC 
não é diferente. É uma questão de escolher quais os assuntos sociais nos 
quais se concentrar.”(KRAMER; PORTER, 2006, p. 91).

Por exemplo, a escolha da Alliance One em colaborar para o projeto 
“Coopera Bom Jesus” se justifica estrategicamente. Isto é, estava no 
planejamento da empresa começar a trabalhar com projetos de geração de 
trabalho e renda. Através de diagnósticos realizados na comunidade e pela 
constatação da alta concentração de colaboradores da empresa que moram 
no bairro Bom Jesus, a empresa acordou que deveria atentar para o bairro 
e para os seus moradores, que se tratavam de um dos públicos prioritários 
para a Alliance One.

Assim, alinhou um tipo de projeto que estava na sua diretriz estratégica 
à necessidade do bairro, ou seja, de um projeto que gerasse renda para a 
comunidade. O que acaba por gerar valor à empresa por ser reconhecida 
como fundadora do projeto e pela própria política de responsabilidade social 
que permitiu a viabilidade do mesmo no bairro. Assim como gera valor para o 
stakeholder, que acaba recebendo treinamentos, capacitações e mais do que 
isso, uma nova chance de sobrevivência.

2.3 investimentos socialmente responsáveis

2.3.1 Um reflexo do conceito de desenvolvimento sustentável na bolsa de 
ações

No cenário corporativo atual, cuja ordem do dia fundamenta-se nos 
princípios do desenvolvimento sustentável, as empresas que não conseguirem 
estabelecer uma política de responsabilidade social, que não incorporarem 
um diálogo com os seus stakeholders, estão definitivamente fadadas ao 
fracasso.

Pois conforme já escrito, há um lobby vindo de todos os lados da 
organização: um lobby mercantil para que tenha vantagem competitiva; um 
lobby dos stakeholders, para que tenha compromisso social; um lobby dos 
shareholders, para que a organização seja capaz de gerar valor para os seus 
investidores e financiadores.
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O mercado financeiro acabou por seguir essa tendência das 
organizações, incrementou mudanças no seu modo de operar, e por meio 
das instituições financeiras, lançou o uso de indicadores e a criação de 
fundos de investimentos socialmente responsáveis.

Os fundos de investimentos socialmente responsáveis são compostos 
por ações de empresas que apresentam compromisso com os conceitos 
de responsabilidade social e sustentabilidade. Tem como objetivo unir 
duas questões importantes no âmbito do desenvolvimento sustentável: 
atingir retorno financeiro e social. É composto por ações de empresas que 
apresentam esse compromisso de serem socialmente responsáveis.

Os investimentos sustentáveis são mais seguros aos olhos dos 
investidores uma vez que eles estão alinhados com as bases do 
desenvolvimento sustentável tornando-se mais atrativos por causa do seu 
valor a longo prazo (Dow Jones Index - utilizado para verificar a performance 
das empresas líderes em sustentabilidade corporativa.) E esta segurança só 
existe por causa dos relatórios de sustentabilidade, das certificações que 
padronizam as suas atividades e regulam a performance das organizações, 
e aos indicadores de sustentabilidade que as empresas acompanham 
para serem cotadas em bolsa de mercados mundiais, pois tudo deve ser 
mensurado e quantificado.

2.3.2 Global reporting initiative (Gri): indicadores aceites mundialmente

Com a crescente profissionalização de se melhor transmitir as 
informações das organizações para os seus mais diversos stakeholders, uma 
organização independente da Holanda criou o Global Reporting Initiative 
(GRI) como sendo o único modelo aceito mundialmente apresentando 
indicadores de performance e impactos corporativos.

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, não governamental, 
portanto uma ONG, que desenvolve e publica indicadores para que as 
empresas possam construir os seus relatórios econômicos, sociais e ambientais 
conforme o seu padrão. Para fazer parte da carteira Dow Jones, é preciso 
estar dentro dos parâmetros da GRI: “a adopção do GRI é pré-requisito para 
as empresas que almejam fazer parte da carteira do índice Dow Jones de 
Sustentabilidade.” (KASSAI, 2007)

Para este estudo, será analisado o GRI sobre os impacto no stakeholder 
comunidade, que foi o stakeholder selecionado para o estudo. O estudo do 
impacto das empresas na comunidade tem o objetivo de entender melhor 
como essas práticas se desenrolam para que elas possam ser avaliadas e 
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aplicadas aos seus relatórios de sustentabilidade. 

a Gri defende que os conteúdos dos relatórios devem conter 
indicadores de mudança social e consciência ambiental, o que não ocorre 
na maioria dos relatórios estudados, de tal forma que permanece obscuro 
o impacto que a empresa realmente teve na sociedade quando apenas se 
usa métodos quantitativos de avaliação. (Gri, 2008).

2.4 o papel estratégico das rp no stakeholder engagement

Engagement é o processo de troca de informação com o stakeholder, 
momento em que é aprendido com o stakeholder as suas queixas e 
preocupações, momento de aprender a ouvi-lo. Das informações provenientes 
dos stakeholders, tem-se a possibilidade de se perceber os issues em comuns 
e, através deles, começar a causar um entendimento mútuo.

O setor privado é visto hoje como o grande responsável por resolver 
os problemas de sustentabilidade – as mudanças climáticas, o impacto das 
operações do negócio na comunidade e a saúde dos seus colaboradores. 
Portanto, torna-se um desafio para as empresas se reestruturarem através 
de políticas organizacionais específicas que contemplem as preocupações 
sociais, ambientais e econômicas. Por isso, o chamado stakeholder 
engagement surge como uma forma de entender os stakeholders, trazendo 
os seus pontos de vista para dentro da organização e incorporando-os ao 
processo de decisão corporativa.

“Chamar” o stakeholder a participar de forma estratégica através de uma 
política organizacional é reconhecer que ele tem poder de influência sobre a 
organização, como até mesmo conceder a sua licença para operar. O primeiro 
objetivo para essa função, para cuja execução as Relações Públicas são o ator 
mais importante, é reconhecer os issues prioritários que o stakeholder tem 
com a organização e, a partir disso, criar condições para uma relação, pois há 
um momento de identificá-lo, mapear e pesquisar sobre os seus interesses e 
preocupações.

Pode-se dizer que o processo de stakeholder engagement consiste na 
aproximação com os stakeholders eleitos com prioridade pela organização, 
assim como também permite, através dos inputs recolhidos, impactar os 
envolvidos com projecos e programas elaborados estrategicamente.

Uma lição a ser extraída desse processo é a noção de que o stakeholder 
não deve participar apenas do desenvolvimento das ações, mas também dos 
seus métodos avaliativos. Envolver os stakeholders para avaliar o sucesso do 
processo de engagement bem como os seus outcomes é fundamental para 
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se ter uma visão holística do modo como as ações estão sendo processadas 
pelas partes.

2.4.1 avaliação dos programas de rp

A avaliação dos programas de relações públicas podem ser do tipo a 
curto prazo, configurando-se como sendo os indicadores do tipo output, e 
aqueles que demonstram os impactos dos programas de relações públicas, 
são os ditos outcomes. Para ser relevante a eficácia dos programas de relações 
públicas, o longo prazo das ações deve ser levado em consideração, uma vez 
que os outcomes passam a ser uma nova forma de pensar a relação entre 
organização e os seus públicos.

A ligação entre o uso de indicadores de avaliação e o uso de indicadores 
de relação deve fazer parte de todo o processo avaliativo. Os processos 
avaliativos estão interligados com a qualidade das relações, como mostra 
a citação de Grunig: sendo um gestor de relacionamentos, como o próprio 
nome diz, o profissional deve saber mensurar o conceito de relação que existe 
entre organização e públicos. A qualidade da relação entre organização e os 
seus públicos demonstra a eficácia das relações públicas organizacionais. 
(DOZIER; GRUNIG; GRUNIG, 1995; HUANG, 1999 apud SELTZER, 2006).

A formação de relações ocorre quando as partes têm percepções 
e expectativas sobre a outra, quando uma ou ambas as partes 
precisam de recursos do outro, quando uma ou ambas as 
partes percebem ameaças mútuas de um ambiente incerto, e 
quando há necessidade legal ou voluntária para associar[...]
Relações são o resultado dinâmico das trocas e reciprocidades 
que se manifestam à medida que as relações se desenvolvem 
e evoluem, mas elas podem ser descritas num determinado 
momento no tempo. (BROOM et al, 1995, p. 95 apud SELTZER, 
2006, p. 5).

Quer dizer que a mudança social que é esperada nas avaliações, tem 
relação direta com a relação que existe entre as partes. Para esta pesquisa, 
querer descobrir como era a relação entre AO e Cooperativa serviria para 
avaliar o projeto, para entender que a relação entre as partes não era 
apenas numérica (output). Os relações públicas para chegarem no outcome, 
necessariamente, passam pela mudança de comportamento, logo pelo 
impacto social. As verdadeiras mudanças somente ocorrem quando as partes 
estão realmente envolvidas umas com as outras.
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2.5 modelo abX: o modelo avaliativo escolhido

A maioria das avaliações realizadas para verificar o nível da relação 
através de indicadores existe para medir o grau de percepção que cada 
uma das partes tem sobre o outro e se, consequentemente, há partes de 
concordância entre essas percepções. Quando isso ocorre, é porque há um 
alinhamento de pensamento comum resultante de uma forma de trabalho 
pertinente com o interesse e necessidade do stakeholder.

No contexto desta pesquisa assume-se que a construção de qualquer 
relação com stakeholder e, em particular, com a comunidade, tem como 
ponto de partida o Modelo ABX de Newcomb, 1953. Este modelo trata da 
interação social entre duas partes A e B orientadas para um objeto X. As 
partes desenvolvem simultaneamente uma percepção do objeto X para o qual 
estão mutuamente orientadas e uma percepção da outra parte envolvida. 

Newcomb aproximou os estudos psicológicos da sociologia e procurou 
estabelecer um balanço cognitivo dos sentimentos de duas partes quando 
considerado um terceiro elemento. O modelo foi nomeado de Sistema A-B-X 
(JOHNSON-CARTEE, 2003) e é caracterizado da seguinte forma: (A) transmite 
uma informação a uma pessoa (B), sobre alguma coisa definido em (X). O 
X, por sua vez, pode ser uma coisa que seja evitada ou aproximada. Assim 
como A e B podem ter opiniões simétricas, ou seja, quando tem a mesma 
atitude em relação a X, ou, quando divergentes, apresentam assimetria.

Para Newcomb (1953 apud JOHNSON-CARTEE, 2003) é vantajoso 
quando há o consenso de opiniões e atitudes entre A e B porque eles 
conseguem se entender por si próprios, porque um é capaz de entender o 
comportamento do outro.

A simetria é um facilitador das relações, de tal forma que se A conhece 
B e há entre eles uma empatia, eles terão mais chance de entrar em um senso 
comum sobre X, entretanto, se A não gosta de B ou vice-versa, o alcance à 
simetria seria remotamente mais difícil. 

Com raízes na Teoria Simétrica de Newcomb, a teoria coorientacional 
propõe que as atitudes de duas partes (A e B) considerando um objeto (X) 
são influenciados em grande parte por como eles se percebem através das 
suas atitudes com relação ao elemento X. Tem sua base filosófica na interação 
social, sugerido para quantificar a natureza entre organização e público. Se 
os integrantes dessa interação têm opiniões divergentes, o equilíbrio buscará 
um consenso dessas opiniões, de tal forma que os participantes da relação 
trabalharão para obter uma unanimidade em determinado issue. (JOHNSON-
CARTEE, 2003).
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Coorientational approach é um método usado para integrar as percep-
ções dos públicos e da organização sobre as suas relações (SELTZER, 2006). 
Há quatro pontos essenciais de análise na teoria coorientacional quando usa-
da para medir as relações entre organizações e os seus públicos: 

(a) a visão da organização sobre a relação;

(b) a visão do público sobre a relação;

(c) a estimativa da organização sobre a visão do público sobre a relação; e

(d) a estimativa do público sobre a visão da organização sobre a relação. 

Dessa interação são verificadas três formas de medidas de coorientação: 
(a) concordância, indicando o grau da visão da organização combinada com 
a visão do público sobre a relação; (b) exatidão, indica corretamente o grau 
sobre estimativa da organização sobre os pontos de vista do público e vice-
versa; (c) concordância percebida é o grau de concordância das percepções 
que cada parte tem da outra.

Portanto, através da teoria do Modelo ABX que consiste na existência 
de três elementos e na interdependência simétrica que deve existir entre os 
mesmos, unindo a este pensamento o modelo Coorientacional que procura 
estabelecer a percepção que cada uma das partes tem sobre a outra a partir 
do elemento X, foi possível constatar como se desdobrava a relação existente 
entre a empresa Alliance One com o stakeholder – comunidade – através da 
escolha do projeto escolhido para estudo.

Podendo entender a percepção que cada um tem da relação através das 
impressões que cada uma das partes tem sobre o projeto, foram descobertos 
os indicadores dessa relação, se há simetria ou não das percepções e verificar 
sobre quais indicadores a relação está embasada.

Segue o esquema explicativo:
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figura 1: esquema modelo abX aplicado à pesquisa

3. indústria do tabaco no brasil

3.1.2 dimensões do setor

A produção de tabaco é uma das atividades agroindustriais de maior 
importância econômica e social na Região Sul do Brasil. Do total produzido, 
85% destina-se ao mercado internacional abastecendo cerca de 100 países. 
Em 2008, as exportações chegaram a 686 mil toneladas de tabaco, com isto, 
o tabaco é o terceiro produto agrícola na ordem de exportações primárias 
do Brasil, superado apenas pela soja e o café. É responsável por 1.4% do total 
de vendas externas do país, atendendo os mais altos padrões exigidos pelo 
mercado. Com estes números, o Brasil ocupa a posição de segundo produtor 
mundial e, desde 1993, é o maior exportador de tabaco do mundo. Apenas no 
sul do Brasil, há uma movimentação de R$10 bilhões/ano desde o processo 
produtivo até a exportação. 

3.1.3 perfil da indústria 

O setor é composto de empresas de pequeno, médio e grande porte. 
Utilizam os conceitos mais modernos de tecnologia na produção e nos 
equipamentos de industrialização. As indústrias de beneficiamento e 
industrialização de tabaco estão localizadas nos três estados do sul do Brasil. 
O principal mercado internacional é a União Europeia, que no ano passado 
absorveu 40% da produção exportada.

Onde A= Alliance One
Onde B= Comunidade
Onde C= Cooperativa Uniforte

a b

X
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São por estas razões que a Região Sul do Brasil apresenta-se como 
uma área geográfica relevante para este estudo, uma vez que abriga o maior 
complexo de tabaco do mundo. E, consequentemente, tem-se a indústria 
atenta às demandas sociais e aos conceitos de desenvolvimento sustentável 
que começa pela própria agricultura até a qualidade de vida de todos os 
envolvidos no processo.

4. empresa alliance one 

4.1 histórico alliance one

A Alliance One International é o resultado de uma fusão das empresas 
fumageiras Dimon Incorporated e Standard Commercial Corporation ocorrida 
no ano de 2005. Essa aliança corporativa tornou a Alliance One uma das 
maiores produtoras de tabaco do mundo. Sua sede está localizada em 
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos. Está presente em mais de 33 
países, entre eles, o Brasil.

A Alliance One faz parte da Alliance One International – não é um grupo 
de empresas mas pertence a um grupo de acionistas. Suas ações produtivas e 
comerciais, compreendidas como pesquisa e desenvolvimento, planejamento 
de safras, suprimentos, processamento, armazenamento, vendas e transporte 
de tabaco, estão distribuídas em mais de 90 países.

5. o projeto coopera bom Jesus

5.1 descrição

O Projeto Coopera Bom Jesus abriga a Cooperativa Uniforte – objeto 
de estudo desta dissertação – pois a Cooperativa está inserida dentro deste 
projeto que já existia há cinco anos no bairro.

O Projeto “Coopera Bom Jesus” tem raízes nas ações já desenvolvidas 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul desde o ano de 2004, que tinham 
como objetivo atender as demandas sociais do bairro Bom Jesus, situado 
na periferia de Santa Cruz do Sul. Para o ano de 2008, a Unisc efetivou a 
parceria com a empresa Alliance One Exportadora de Tabacos Ltda, num 
primeiro momento, pois tinha como objetivo a organização e implantação de 
um espaço de formação e capacitação e de uma cooperativa de vestuário. 

O projeto tinha como principal objetivo capacitar a população do bairro 
Bom Jesus para a constituição de uma cooperativa de vestuário, contribuindo 
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para o processo de inclusão social e de emancipação da mesma. Hoje a 
cooperativa chama-se Uniforte – Cooperativa de Trabalhadores Bom Jesus, 
conta com 20 cooperadas, com sede no subsolo da Igreja do bairro.

6. metodologia

6.1 objetivos e hipóteses da investigação

A hipótese desta investigação era de que a Alliance One utilizava apenas 
indicadores de atividades pontuais, como por exemplo, os indicadores tipo 
outputs para medir o seu programa de responsabilidade social junto à 
comunidade. Por outro lado, esta pesquisa científica visava também descobrir 
se a empresa já aplicava alguns indicadores ou recolhia informações que 
pudessem servir para avaliar o nível de relação, uma vez que se argumenta 
que a qualidade da relação é um fator de avaliação decisivo.

Conforme os paradigmas da área de Relações Públicas, o profissional 
deve ser capaz de avaliar uma relação, uma vez que se traduz no seu objeto 
de trabalho, de tal forma que hastear uma bandeira a dizer que a organização 
tem relação com um grupo social apenas porque o grupo participa de 
atividades pontuais é uma correspondente limitante. Não se pode reduzir a 
mensurar uma relação através de um indicador numérico.

Por isso, para que fosse possível uma análise coerente e bidirecional 
desta investigação, foram aplicadas entrevistas iguais à AO (representada 
pela coordenadora de RS e Comunicação, Deise Kanitz) e à Cooperativa 
UniForte (representada pela presidente e vice-presidente da Cooperativa), 
além de serem analisados dois relatórios de sustentabilidade da empresa 
Alliance One e dois artigos de jornal que tratavam da cooperativa com a 
participação da AO, sendo então este o modelo de análise que se baseou 
em descobrir quais são os indicadores utilizados pela empresa para avaliar o 
nível de relação com o grupo social.

Após a recolha desses inputs, foi elaborado um modelo de avaliação, no 
contexto da responsabilidade social, que reúne os indicadores da empresa e 
do grupo social beneficiado, capaz de oferecer maior credibilidade no modo 
como esta empresa estabelece relações com a comunidade que a permeia.
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7 construção de ferramenta avaliativa

Após o cruzamento das informações foi possível a criação de uma 
ferramenta avaliativa no âmbito da responsabilidade social, de tal forma que 
visava oferecer à AO uma melhor forma de avaliar os seus projetos sociais, 
além dos métodos quantitativos que já apresentavam. A tendência do uso 
de indicadores na avaliação de projetos sociais traduz-se na manifestação de 
indicadores de impacto social, assim como o uso de indicadores de relação, 
porque acredita-se que a construção de relação é um objetivo inerente e 
implícito em cada projeto social. Sendo assim, há a necessidade de se utilizar 
uma ferramenta avaliativa que contemple essas questões, como segue:

Quadro 8: construção de ferramenta avaliativa no âmbito da 
responsabilidade social

Indicadores de relação (por parte 
do projeto)

Justificações da escolha dos indicadores

Presença – presença física e mental 
daqueles que coordenam o projeto.

É o sentimento de estar presente, não 
apenas aquele que assiste pessoalmente, 
mas que está presente em termos cognitivos, 
que mostra preocupação, sentimento de 
não abandono. (Foi um dos indicadores 
mais citados na entrevista da cooperativa, 
percebidos pelas cooperadas como sinal de 
relação.)

Velocidade da resposta (feedback) Trata-se da capacidade dos coordenadores 
do projeco em retornar de forma rápida e 
eficiente os questionamentos e os issues 
provenientes do grupo atendido. (Foi um dos 
indicadores mais citados na entrevista da 
cooperativa, percebidos pelas cooperadas 
como sinal de relação)

Reconhecimento de criação de 
valor 

A capacidade do grupo beneficiado em 
reconhecer a importância do projeto.

Percepção e resolução de conflitos É a capacidade de entendimento do grupo 
em prol de uma relação harmoniosa, de tal 
forma que os problemas sejam claros a todos 
e resolvidos de forma comum.

Identificação da estratégia de RS 
da empresa

A capacidade do grupo beneficiado em 
reconhecer as estratégias da política de 
responsabilidade social, ou seja, a capacidade 
de reconhecer porque foram escolhidos para 
receber tal apoio. 

Sentimento de ser importante para 
o outro

Trata-se da capacidade das partes reconhe-
cerem que são importantes uma para a ou-
tra, que existe a preocupação de saber do 
bem-estar do outro e da importância para 
cada parte ser parte desta relação.

(continua)
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Percepção de valor agregado a 
ambas as partes

A capacidade de perceber que o projeto 
é validado por ambas as partes, ou seja, 
de perceber que existe um aumento de 
credibilidade por ambas as partes em estarem 
relacionados à uma causa. (Por exemplo, a 
cooperativa pelo seu desenvolvimento e a 
AO por buscar os objetivos da sua política 
de RS.)

Percepção de responsabilidade 
no papel da coordenadora (ou de 
alguém da empresa responsável 
pelo projeto)

É a capacidade do grupo social reconhecer 
a coordenação do projeto como fonte de 
realização do projeto, que existe na figura 
deste coordenador uma responsabilidade 
visível pelo projeto. (Na entrevista com 
a cooperativa ficou claro a valorização 
que as cooperadas atribuem ao papel da 
coordenadora uma função fundamental para 
toda a estrutura do projeto.)

Sensação de poder contar com o 
outro

É a sensação de confiar no outro, de sentir-
-se amparado, de sentir-se cuidado e obser-
vado.
(Nas entrevistas, pode-se constatar um 
compromisso mútuo entres as partes, pois 
ambos caminham para o alcance dos mesmos 
objetivos e por isso se apoiam mutuamente.)

Percepção de que o projeto tem 
uma noção do seu dever e da sua 
estrutura no espaço social

É a capacidade das pessoas envolvidas no 
projeto perceberem qual o objetivo daquele 
projeto, para qual propósito ele existe. A 
partir deste momento, as pessoas começam a 
entender as suas verdadeiras funções naquela 
dada estrutura. (Importante indicador para 
analisar os sinais de autossustentabilidade 
do projeto.)

Fonte: Autora. 

Diante de qualquer relação entre empresa e stakeholder esta ferramenta 
poderá ser aplicada, inclusive com os colaboradores, para verificar até que 
ponto eles realmente se sentem colaboradores (parceiros) da empresa ou se 
simplesmente estão desempenhando um papel funcional. 

Esta tese propõe esta ferramenta, uma vez que os indicadores de avaliação 
do tipo outcomes parecem ser alcançados quando do real envolvimento das 
pessoas a uma determinada causa, configurando-se então no impacto social 
esperado de qualquer programa de relações públicas.

(conclusão)

Quadro 8: construção de ferramenta avaliativa no âmbito da 
responsabilidade social
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8 conclusão

O primeiro e fundamental aprendizado obtido foi perceber que a atual 
conjectura da área de responsabilidade social é repleta de profissionalismo, 
seja por parte de quem a regulamenta, como as certificações, por parte de 
quem a publica, como a GRI, mas principalmente pelo mercado financeiro, 
que também valoriza as empresas que apresentam boas práticas nesta área.

Este estudo tentou entender como se processavam os indicadores 
avaliativos da empresa Alliance One. A hipótese era de que a empresa utilizava 
apenas indicadores do tipo output, o que, ao ver desta pesquisadora, é uma 
forma de medir bastante precária quando (principalmente) se trabalha com 
responsabilidade social, pois o que importa nesta área é poder vislumbrar os 
impactos sociais provocados pela empresa nas comunidades onde atua.

Para perceber até que ponto a empresa se envolvia de fato com os seus 
projetos procurou-se descobrir, para além dos indicadores que utilizam (do 
tipo output na sua maioria), o nível de envolvimento entre a AO e um grupo 
social beneficiado por ela.

Conclui-se que a empresa apresenta uma relação com a cooperativa e 
a cooperativa também apresenta uma relação com a empresa, onde as duas 
partes conseguem perceber-se dentro de uma relação e a função de cada 
uma nesta interação, embora existam algumas divergências, a relação existe 
pela presença e pelo compromisso de uma no contexto quotidiano da outra 
e vice-versa.

Foi importante observar que, apesar de não se verificar por parte 
da AO indicadores de impacto social nos seus relatórios, e muito pouco 
se ouviu na entrevista com a empresa, a constatação de que existe 
uma relação bastante aproximada da empresa com a cooperativa, o 
que deveria capacitar a empresa de acompanhar continuadamente os 
impactos que aquelas pessoas e a própria comunidade já apresentaram. 
Cabe à AO usar dessa relação próxima para então começar a verificar os 
impactos sociais que já devem existir no projeto, apenas falta-lhes buscar estes 
indicadores, inclusive porque já estão próximos o bastante para perceber-se 
os pequenos avanços que são feitos.

Sendo assim, esta investigação teve também como aprendizado 
perceber que os processos avaliativos devem passar por uma percepção da 
relação existente entre as partes, ou seja, verificar até que ponto as pessoas 
estão realmente envolvidas num projeto social, como foi o caso desta tese, 
para enfim averiguar se a empresa está munida de compromisso e atenção 
para destinar à uma causa social.  Caso isto não exista, dificilmente ocorrerão 
mudanças sociais desejadas.
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Trata-se de uma abordagem (ousada) verificar a relação entre processos 
avaliativos e os indicadores de uma relação, pois trata-se de um estudo em 
que as teorias caminham em direções distintas.

Outro ponto interessante foi ter utilizado o modelo coorientacional, de 
tal forma que o discurso da empresa deveria ser coerente com os outros 
materiais pesquisados, numa tentativa de fazer valer a prática efetiva da 
política de responsabilidade social da Alliance One.

Enquanto profissionais, devemos lembrar que não podemos, enquanto 
avaliadores de um programa de relações públicas, acreditar que o processo 
avaliativo se encerra pelos números, mas sim (e também) pela performance 
do seu impacto social, que nos leva a uma direção subjetiva dos dados e, 
consequentemente, deparamo-nos com os indicadores de relação, que 
tratam de ouvir os sentimentos dos envolvidos (para descobrir o nível de 
envolvimento com o projeto social).

Temos como dever estar aptos a mensurar a relação das partes envolvidas 
num programa de relações públicas, e só assim podemos perceber se as 
ações de relações públicas impactam a vida das pessoas envolvidas, se elas 
conseguem sentir-se estimuladas o suficiente para agir. Caso a resposta 
seja negativa, está na hora de rever as nossas estratégias, numa tentativa de 
estreitar esta relação para obter resultados mais satisfatórios.

No caso estudado – indicadores de relação entre Alliance One e 
Cooperativa Uniforte – os indicadores de satisfação, no momento em que 
foi realizada esta análise, ainda não estavam no nível desejado pela empresa, 
o que pode mudar rapidamente. Mas, o importante desta observação é 
que existe um comprometimento explícito de ambas as partes para que o 
projeto alcance o seu objetivo final – tornar-se autossustentável. Esta busca 
assumida tanto pela empresa como pela cooperativa passa (com certeza) 
pela presença e compromisso que uma parte tem com a outra.

Para consolidar a importância que, na perspectiva da autora, deve ser 
dada aos indicadores de relação, esta tese propõe uma ferramenta a ser 
utilizada na avaliação de programas de responsabilidade social, mas que 
poderá ser aplicada em qualquer âmbito da empresa. 

Como continuidade deste estudo, a ferramenta proposta pode ser 
aprofundada através da pesquisa psicológica sobre cada indicador, até para 
que seja possível uma melhor definição cognitiva do que representa cada 
parte do discurso, ou seja, saber encaixar exatamente o que representa ter 
um compromisso, o que representa uma satisfação, entre outros. Um estudo 
mais apurado permitirá compreender melhor os indicadores de relação, assim 
como recomendar outras modalidades de aplicação da ferramenta.
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notas

1    Stakeholder: grupo de pessoas que afectam e podem ser afectadas pelas decisões da 
empresa. Os stakeholders podem se transformar em público em determinadas situações.
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Eu sou Danúbia, uma mulher que 
gosta de desafios e valoriza todo e 
qualquer tipo de aprendizagem. De berço 
trouxe a vontade de trabalhar e a ousadia 
para agarrar todas as oportunidades, 
considerando que todas as experiências 
são válidas para o meu crescimento 
pessoal ou profissional. Foi por isso 
que, com 18 anos, iniciei minha trajetória 
profissional, conciliando os estudos no 
Curso de Relações Públicas e o trabalho 
como Auxiliar Administrativo dentro da 
própria Universidade de Santa Cruz do 
Sul. Foram anos cheios de experiências 
enriquecedoras, e as pessoas que conheci 
nessa caminhada me deram o suporte 
necessário para alcançar meus projetos 
pessoais. 

Após a conclusão da faculdade, a convite do meu atual marido e 
sócio da empresa de sorvetes Doce Deleite, iniciei minhas atividades 
profissionais nesse segmento como gestora de processos organizacionais, 
mas mais uma vez conciliando o trabalho com as especializações de um 
MBA em Comunicação Empresarial e um Mestrado em Desenvolvimento 
Regional. Isso porque, apesar de ter saído da Unisc, ela, Unisc, jamais saía 
de mim, sempre havia a vontade de me manter ligada à ela de alguma 
forma. É ambiente apaixonante, um mundo à parte, ela oferece mais do que 
aprendizados, oferece inspiração e relações que se estendem para a vida 
toda. De 2005 para cá também visualizei a oportunidade de empreender em 
novos segmentos do ramo de sorvetes, inaugurando dois novos negócios 
na cidade de Cachoeira do Sul: uma Milkshakeria e uma Paleteria (loja de 
paletas mexicanas). 

O conhecimento teórico adquirido na Unisc aliado à experiência 
profissional desses últimos anos me tornaram uma empresária capacitada 
para atuar no mercado de trabalho. E da universidade trago lembranças 
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o relações públicas com foco em atitUdes 
empreendedoras

 a criação da marca de paletas meXicanas 
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Danúbia Cremonese Sehn Melatti

Relacionar públicos é vivenciar diariamente a arte de entender de 
pessoas, nesse artigo ressalto a importância que essas relações quando 
bem geridas contribuem para a confiança nas negociações e sucesso de 
empreendimentos. Para isso, vou apresentar algumas ações utilizadas por 
mim durante meus 11 anos de profissão como relações públicas ressaltando 
como a área de comunicação contribui diariamente no meu trabalho frente 
as marcas Doce Deleite e Cabron.

Ser relações públicas é um constante exercício de entender de pessoas, 
gerenciá-las e capacitá-las para coletivamente promovermos processos 
de trabalho que sejam eficientes e resultem em lucratividade. É ir além de 
seguir protocolos e rotinas para administrar a comunicação entre públicos, 
ser RP é estar atento as necessidades do mercado e dos públicos, para isso 
é preciso mais do que tudo relacionar-se, envolve-se com as pessoas com 
as quais trabalhamos, para assim poder sentir e captar as necessidades e 
oportunidades de melhorias.

O case que segue apresentará como essas práticas foram aplicadas, e 
como o trabalho de um RP e administrador frente as percepções e tendências 
do mercado geraram viabilidade na implementação do negócio de paletas 
mexicanas. Antes trago um breve histórico da minha trajetória profissional 
e como as experiências nessa área contribuíram para a implementação do 
empreendimento Cabron.

1 Um breve histórico. doce deleite, milkshakeria e cabron

24 de janeiro de 2005 iniciei uma trajetória importante na minha vida 
profissional, eu colava grau em Comunicação Social – habilitação em Relações 
Públicas. De lá pra cá além de ter feito muitos cursos e leituras na área de 
comunicação e administração também cursei um MBA em Comunicação 
Empresarial e um Mestrado em Desenvolvimento Regional, ambos, assim 
como a graduação na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. O propósito 
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principal dessas buscas sempre foi aperfeiçoar a minha formação para estar 
mais atenta às necessidades do mercado e das pessoas. 

Em 2008 tive a primeira oportunidade de empreender ao adquirir da 
família Melatti a filial da Sorveteria Doce Deleite1 na cidade de Cachoeira do 
Sul – RS, onde fiz sociedade com meu atual marido Marcelo Melatti. Com 
esse primeiro empreendimento iniciei minhas atividades de relações públicas 
e empresária, colocando em prática todos os conhecimentos teóricos 
adquiridos na faculdade em prol da conservação e melhorias de imagem da 
marca Doce Deleite. Nesse caso, para cada público iniciei um processo de 
trabalho:

Para o público interno:

a) processos de seleção de equipes padronizados;

b) treinamentos para área de atendimento, manipulação de alimentos e 
vendas; 

c) sala equipada para intervalo dos funcionários;

d) ações de endomarketing como café da manhã com reunião, confra-
ternizações dia do trabalho e final de ano, placa de reconhecimento após um 
ano de empresa; promoções e benefícios; 

e) acompanhamento psicológico do funcionário com vínculo com a 
empresa.

Para o público externo trabalhamos: 

a) método de feedback através da ouvidoria e entrevista no caixa;

b) ações em datas comemorativas; 

c) releases e teasers para a imprensa;

d) jingle, spots;

e) promoções;

f) criação de materiais publicitários;

g) constantes melhorias físicas no estabelecimento.

Nesse período passei a me dedicar integralmente às necessidades 
de meus públicos, procurando atender ao máximo as carências deles e do 
mercado. Como o ramo de sorvetes é um segmento sazonal, procurei criar 
alternativas que viabilizassem o negócio também no inverno, foi quando senti 
a necessidade de criar a “Doce Café” uma cafeteria dentro da sorveteria, 
num espaço reservado com o charme das cafeterias dos centros maiores. 
A comunicação feita para os clientes foi voltada para o apelo de fazer uma 
pausa no meio do trabalho para apreciar um bom café e dar um tempo para si 



89Danúbia Cremonese Sehn Melatti
o relações públicas com foco em atitudes empreendedoras

mesmo. A campanha seguiu o seguinte slogan: “uma pausa para o café, uma 
pausa para você”. Essa proposta fidelizou os públicos que já frequentavam a 
empresa no verão, agora passaram a frequentar o estabelecimento também 
no inverno numa procura por um ambiente no centro da cidade em que 
pudessem apreciar um bom café e ficar informados com acesso a jornais e 
internet.

Com o público fidelizado e já numa condição de amigo da empresa e 
dos colaboradores, iniciamos um trabalho de lançamento de produtos para 
agregar ainda mais nossas opções que já eram de sorvetes, cafés, tortas e 
lanches. Nesse momento inserimos cinco novas opções de pratos para o 
almoço, sendo saladas, no verão e sopas no pão, no inverno. 

Nesse tempo conheci inúmeras pessoas, uma vez que o público que 
circulava pelo estabelecimento era de, em torno de 200 clientes dia, além 
de cerca de 30 colaboradores que atuaram durante os quatro anos em 
que a empresa se manteve sobre a minha administração. Com essa boa 
relação e conquista que a empresa manteve com seus públicos houve um 
fortalecimento da marca Doce Deleite na cidade e isso fez com que os clientes 
que residiam na zona norte da cidade requisitassem um empreendimento da 
marca naquela região. Esse feedback nos gerou segurança para ousar num 
segundo empreendimento e foi assim que Milkshakeria da Doce Deleite foi 
criada no ano de 2013 na zona norte de Cachoeira do Sul.

Por estar conectada ao ramo de sorvetes, em contato com fornecedores 
e atenta às tendências do mercado, um ano antes, em 2012, eu e Marcelo 
Melatti começamos a estudar sobre inaugurar uma Milkshakeria. Em junho 
daquele ano fomos à feira de sorvetes na FISPAL,2 em São Paulo, para 
coletarmos maiores informações sobre esse segmento e voltamos dispostos 
a empreender nessa área no ano posterior, 2013. 

Do planejamento, execução e inauguração se passaram 12 meses de 
pesquisa. Nesse tempo estudamos toda a proposta de negócio, como:  
melhor ponto de localização, horário e formato de atendimento, criação de 
logotipia e materiais publicitários, layout, estilo e decoração da loja, além de 
muitos testes para os mais de 100 Milk Shakes que pretendíamos lançar. A 
loja foi inaugurada em setembro de 2013 e desde o lançamento superou as 
expectativas e metas desejadas nos dando a resposta de que esse era de fato 
um empreendimento que o mercado necessitava. (ANEXO II)

Alguns meses depois recebemos uma premiação no evento “Destaques” 
organizado pelo Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, fomos agraciados 
como empreendimento do ano de 2013. Desse negócio podemos destacar 
as seguintes atitudes que contribuíram para o sucesso do empreendimento:
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a) foi a primeira Milkshakeria da cidade;

b) trabalhou com matérias primas importadas, diferenciando o produto 
pela sua saborização de alta qualidade; 

c) adquiriu maquinário importado, utilizado por grandes redes de fast 
food;

d) apresentou grande quantidade de sabores e tamanhos, mais de 100 
sabores de Milk Shakes;

e) realizou treinamentos com colaboradores para criação de receitas e 
informações sobre produtos e serviços;

f) atendeu todos os gostos, de adultos a crianças, com sua linha Shakes, 
Top Shakes, Drink Shakes e Kids Shakes;

g) se diferenciou pela proposta de atendimento rápido com o slogan 
Sabores Express, ou seja, proposta que garantia agilidade no atendimento e 
entrega dos produtos, como no modelo Mc Donalds.;

h) adotou um layout de loja em estilo retro/moderno para ser um local 
de encontro de crianças, adolescentes e famílias;

i) servia, além de Milk Shakes, também cafés, tortas, salada de frutas, 
salgados, sorvetes e picolés da Doce Deleite;

O sucesso desse empreendimento nos deu experiência e segurança 
para buscar novos desafios, foi então que no inverno do próximo ano, 2014 
voltamos a estudar a abertura de mais um novo negócio, sempre dentro da 
mesma área de comestíveis gelados. Novamente recorremos à cidade de São 
Paulo para buscar atualização sobre as tendências desse segmento através de 
cursos e feiras, nesse momento já havíamos observado que agora o mercado 
se inclinava para a área de picolés.

Nesse ano o administrador Marcelo Melatti3 realizou dois cursos na área 
de Paletas Mexicanas em São Paulo e Foz do Iguaçu para aprender a produzir 
esse produto, um picolé artesanal que viraria tendência na próxima estação 
de calor. Conheça agora a implantação da marca de paletas mexicanas 
CABRON criada para atender o mercado de Cachoeira do Sul. No texto que 
segue será possível entender como essa marca foi inserida no mercado e 
como o acompanhamento de um profissional de RP contribuiu no processo de 
construção e manutenção da imagem da nova marca junto aos seus públicos.
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2 o surgimento da cabron – paletas mexicanas

2.1 a marca

A possibilidade de produzir os picolés artesanais chamados de paletas 
mexicanas se tornou viável após Marcelo Melatti realizar cursos nessa área 
para entender melhor sobre o produto e diagnosticar juntamente com 
sua esposa e Relações Públicas Danúbia C. S. Melatti que a Indústria de 
Sorvetes Doce Deleite na qual ele é sócio proprietário, possuía as condições 
necessárias para produzir e revender as paletas mexicanas que estavam 
entrando com força no mercado nacional. Nesse momento surgiu uma 
série de questionamentos sobre como se procederia na parte comercial e 
vendas desse produto. Questionávamos sobre a viabilidade de uma loja que 
revendesse apenas picolés, sobre as dificuldades relacionadas aos meses de 
frio e se os clientes consumiriam um produto até então conhecido como 
picolé, porém, com valor bem superior aos picolés tradicionais.

Essa foi uma fase em que estávamos motivados com a implementação 
do negócio, mas precisávamos nos assegurar que o negócio seria sustentável. 
Uma hipótese levantada foi de fazer a venda do produto em food truck, essa 
opção permitiria que trabalhássemos apenas no verão não tendo o mesmo 
custo fixo no inverno. Mas comparando a proposta do food truck com uma 
loja, e após muito estudo e pesquisa optamos por correr um risco calculado 
e apostamos nossos investimentos numa loja com baixo custo fixo e que 
posteriormente serviria de modelo para uma futura opção de franquia.

Decidido isso, entramos numa fase de seis meses de muito trabalho 
envolvendo pesquisa, planejamento e testes de produto. Também contamos 
com o trabalho de inúmeros profissionais ligados à área de comunicação 
para a criação da logomarca, designers e arquitetos para a criação do layout 
da loja baseado na direção de nossa pesquisa sobre o segmento.

Após a troca de muitas ideias com a equipe de comunicação TRIO Mídia, 
aprovamos o nome da marca CABRON e queríamos que a logomarca tivesse 
cores fortes, que remetesse ao México. Também gostávamos da ideia de ter 
bandeirolas em nossos materiais, bem como no teto da loja. O significado 
da palavra CABRON remete a uma personalidade que provoca admiração 
por ser muito hábil em alguma matéria. O desenho do mexicano ao lado da 
palavra surgiu como tentativa de apontar que o desenho é um mexicano, um 
homem não propriamente identificado, que chamamos de CABRON e que 
veste um pala que lembra uma paleta/picolé.
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foto 1 - logomarca

Após a criação da logomarca iniciamos a produção de embalagens 
e sessão de fotos para a produção dos materiais publicitários. Para as 
embalagens a ideia foi trabalhar com uma proposta simplificada, dando 
prioridade para mostrar o produto por ele ser artesanal e com alta 
concentração de sabor. Essa proposta ficaria mais visível aos olhos de 
quem adquirisse o produto. Já para a sessão de fotos, contamos com a 
profissional Daniele Schwab (design de interiores) para nos auxiliar na 
montagem de cenário para as paletas, e para isso reservamos quatro dias 
de trabalho. Abaixo uma pequena amostra do resultado desse ensaio que 
foi coordenado e produzido por Danúbia C. S. Melatti.

foto 2 – créditos: danúbia cremonese sehn melatti
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Para os materiais publicitários sentimos a necessidade de explicar o 
significado da palavra “paletas”, uma vez que no Brasil essa palavra remetia 
a uma parte de carne bovina ou a paleta de cores. As principais peças de 
comunicação produzidas inicialmente foram: folders, flyers, anúncios para 
jornais e revistas, anúncios para postagens em redes sociais. Abaixo algumas 
amostras dos primeiros publicitários produzidos, e aqui já seguíamos uma 
identidade visual com padronização de cores, sendo elas vermelho rosado, 
amarelo e verde.

Em seguida criamos a campanha Viva la Vida, com participação das 
vencedoras do concurso “Broto Cachoeira”. A ideia dessa campanha foi 
associar o produto e a marca Cabron à oportunidade de aproveitar a vida de 
forma saborosa e com a convivência de amigos. Essa proposta envolvendo 
garotas conhecidas na cidade promoveu simpatia e confiança à marca.
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foto 3 - anúncio contra capa da revista linda do Grupo Vieira da cunha

2.2 o produto

Com a inserção das paletas mexicanas na linha de produção da Indústria 
de sorvetes da Doce Deleite, foi necessário aumentar o espaço de estoque de 
produtos com a construção de uma nova câmera fria, contratar um número 
maior de colaboradores inclusive uma profissional da área de Engenharia de 
Alimentos e estoquista e rever todos os processos produtivos.  

As paletas são típicos picolés mexicanos, feitas artesanalmente à base 
de frutas frescas selecionadas. Bem maiores do que os picolés comuns do 
Brasil, possuem sabores e recheio diferenciados, fazendo com que sejam 
uma tentação. As receitas podem parecer simples, mas o modo de preparo 
requer arte, técnica e as melhores matérias-primas. Entre os primeiros e 
últimos testes antes da inauguração da loja passaram-se 3 (três) meses de 
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muito estudo e trabalho prático focado no processo produtivo para acertar 
as receitas, texturas e recheios.

A Cabron optou por iniciar sua produção oferecendo ao mercado 
13 opções de sabores distribuídos em linhas de produtos. Atualmente 
desenvolvemos 28 produtos e 5 linhas, conforme segue abaixo:

1 Linha Frutada: Abacaxi com Hotelã, Kiwi, Manga com pimenta, Morango, 
Maracujá.

2 Linha Cremosa: Chocolate Belga, Iogurte com amarena, Negresco, 
Paçoquinha, Pistache.

3 Linha Recheada: Morango com leite condensado, Morango com brigadeiro, 
Doce de leite com doce de leite, Brigadeiro, Banana com Nutella, Ninho 
Trufado, Ovomaltine, Maracujá com leite condensado.

4 Linha Premium: Chokito, Galak, Ferrero Rocher.

5 Linha Mini Paletas: Morango, Maracujá, Chocolate, Caipirinha, Amarula, 
Champagne, Detox.

2.3 a loja

A loja foi criada para ter uma operação simplificada, deveria estar 
localizada próxima às ruas principais da cidade de Cachoeira do Sul, ser 
pequena, atendimento rápido e custo fixo baixo. Visualizávamos uma loja 
com layout diferenciado, alegre e inovador. Para isso ousamos nas cores e 
propostas de móveis em madeira, tudo para passar a temática mexicana aos 
nossos públicos e permitir que eles interagissem com alguns objetos que 
remetessem ao México, como violão, chapéus mexicanos, flores, e plaquinhas 
de selfie com frases em espanhol.

Conforme a arquiteta Renata Streit, responsável pela criação do projeto:

O conceito da Cabron foi inspirado em tradições mexicanas, 
como a Festa dos Mortos -  celebração de origem indígena 
extremamente animada e divertida, que tem como um de seus 
principais símbolos a caveira com rosas. A alegria do povo 
mexicano foi expressa na escolha da paleta de cores para o 
projeto (em imagem) verde, laranja, rosa e tons terrosos. 
Acabamentos naturais como a madeira e a pedra na bancada, 
além de texturas floridas e listrada foram usadas nas estampas, 
remetendo ao conceito festivo e usados como ferramenta de 
composição visual. 
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Outra estratégia de composição foi o emprego de superfícies negras, 
como forma de base para que as cores vibrantes dos detalhes saltassem 
no espaço. Em termos de layout, um fluxo de usuários facilitado na hora da 
compra foi prioridade, originando um sentido de venda e entrega do produto 
fácil e linear com um balcão em formato de “L”. Além disso, a CABRON 
exprime o sentido de aconchego buscado pelos empresários, incluindo 
bancos e espaços reservados para o cliente saborear as paletas.

foto 4 – foto da fachada externa e parte interna da loja cabron

Já para o layout dos quiosques, Renata Streit seguiu o mesmo conceito, 
com fundo preto, cores fortes e projetou 2 (duas) opções de layout, ambas 
com proposta inovadora e versátil. Abaixo os 2 (dois) modelos de quiosques 
criados e a imagem de um deles executado e exposto no Orlando Plaza 
Shopping4 de Cachoeira do Sul.

foto 5 – layout dos quiosques projetados e modelo 2 executado

Com os projetos de loja e quiosques criados a loja foi inaugurada dia 
31 de outubro de 2014 e o quiosque dia 17 de setembro de 2015. Algumas 
ações e trabalhos bem significativos foram realizados antes da inauguração 
e seguiram nos próximos meses pois o objetivo era consolidar a marca no 
mercado. 

a) ação em locais de grande circulação de pessoas, aos fins de semana, 
com carro de som com música mexicana e mexicano distribuindo materiais 
de divulgação e degustações de paletas; 

proJeto mod. 01 eXecUção mod. 02proJeto mod. 02
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b) parceria com a Câmara de Dirijentes e Lojistas (CDL) na 9ª Convenção 
Regional Lojista de Cachoeira do Sul, com a distribuição de 700 paletas como 
proposta de lançamento do produto e patrocínio no evento. Na recepção 
do evento cada lojista recebia um adesivo com a marca Cabron colada 
ao peito e no intervalo esse adesivo seria substituido por uma surpresa. 
Até esse momento a cidade não conhecia a marca nem o produto, então 
aproveitamos essa oportunidade para lançar a marca e fazer com que, no 
intervalo do evento, os 700 lojistas degustassem gratuitamente o produto e 
avaliassem o mesmo atraves de uma pesquisa de análise sensorial realizada 
por 4 estagiárias do curso Técnico de Administração do SENAC. Essa ação 
foi muito válida porque além de divulgar a marca nova que se intalaria na 
cidade na semana seguinte, ainda permitiu que a aceitação do produto fosse 
medida.

c) parceria com rádio Atlântida nas principais escolas da cidade de 
Cachoeira do Sul, nessa ação um homem caracterizado de mexicano realizava 
brincadeiras com os adolescentes enquanto a rádio Atlântida sorteava brindes 
e interagia com o público.

d) parceria com festa de música eletrônica FullBeats com um público de 
1000 pessoas da cidade e região, onde montamos um espaço Vip chamado 
de Vila Cabron e convidamos 50 (cinquenta) parceiros e amigos da empresa 
para vestirem camisetas customizadas da Cabron e participarem como 
convidados Vips da empresa na festa.

e) parceria com Leilão Grendene com o patrocínio de 1000 paletas 
mexicanas distribuidas por homens caracterizados de mexicanos como 
sobremesa do evento.

f) parceria com Moove Produtora de Porto Alegre onde as paletas 
mexicanas eram vendidas junto aos pacotes de formatura e aniversários de 
15 anos.

Com essas ações pudemos observar que antes mesmo da inauguração o 
mercado local já ansiava por conhecer melhor a marca e os produtos, ou seja, 
as parcerias contribuiram muito para a repercussão e construção positiva da 
marca. 

Para a imprensa encaminhamos inúmeros releases e publicamos 
anúncios nos jornais da cidade, sempre com o objetivo de dar uma explicação 
sobre o produto, marca e data de inauguração. Outro trabalho de extrema 
importância foi o processo seletivo e o treinamento que foram realizados 
por etapas: o processo seletivo consistiu em análise de currículo, prova 
coletiva, entrevista; o treinamento consistiu em: etapa teórica e prática. 
Toda essa preparação envolveu 3 (três) semanas de atenção.
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A inauguração da loja ocorreu na noite do dia 31 de outubro de 2014 
com a recepção de empresários da cidade que puderam degustar o produto 
acompanhado de produtos mexicanos e cervejas artesanais. Já no dia 01 de 
novembro a loja foi aberta para os clientes e público em geral.

3 a expansão da marca

O empreendimento da Paleteria Cabron foi projetado com o sonho de 
se tornar franquia. Logo após a sua inauguração contatamos consultores 
para fazer um diagnóstico de franqueabilidade com o objetivo de buscar 
indicadores que permitissem avaliar o potencial franqueador Cabron Paletas 
Mexicanas. A pesquisa exploratória buscou identificar e avaliar as seguintes 
áreas: empresa, negócio, gestão, expansibilidade e riscos, que serviriam de 
fundamento para que fosse construída esta análise.

aValiação de franQUeabilidade

Com base nos critérios examinados chegou-se a uma avaliação da 
situação da empresa, onde foram identificados as forças e oportunidades 
que a Cabron possuía bem como os desafios pelos quais a empresa teria que 
passar para tornar-se franqueadora. Após análises chegamos às seguintes 
conclusões:

a) modelo de negócio de baixa complexidade;

b) grande potencial de crescimento porém com o risco de ser modismo;

c) expectativa de retorno de investimento acima da média do mercado;

d) marca com boa aceitabilidade no mercado, por contar com a 
cooperação da marca Doce Deleite;

•	Cultura e 
experiência

•	Imagem

•	Modelo de 
negócio

•	Concorrência

•	Viabilidade 
financeira

•	Acessibilidade

•	Padrões e 
sistemas

•	Know-how

•	Potencial de 
crescimento

•	barreiras de 
saída

•	Riscos para a 
franqueadora

riscoseXpansibilidadeGestãoneGócioempresa
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e) fábrica com capacidade de abastecimento;

 Porém, apesar de confiantes na empresa, negócio, gestão e 
expansibilidade avaliamos um risco incalculável para o franqueado no quesito 
administração da sazonalidade, onde não conseguiríamos gerar segurança e 
com isso não conseguiríamos garantir ao franqueado um retorno satisfatório 
em épocas de baixas temperaturas. 

Para não perdermos a oportunidade de expansão e a grande demanda 
solicitada pelo mercado, já que no país inteiro o segmento se destacava 
optamos por uma nova estratégia para atender o mercado. Estamos falando 
da Cabron Express, uma proposta de mini Cabron dentro de estabelecimentos 
já consolidados, sem a exigência de taxa de franquia ou o pagamento de 
royalties. Leia abaixo um pouco mais sobre esse modelo de negócios.

3.1 cabron express

A Cabron Express é composta por um Kit comodatado que inclui freezer, 
painel precificador, cactos e cavalete mexicano. Esse kit é disponibilizado para 
pontos de venda selecionados pela Cabron e que assumem a responsabilidade 
de prezar pelos bens e comercializar os produtos. Abaixo o modelo do kit 
disponibilizados aos pontos de venda. 

Essa estratégia permitiu em um ano de trabalho, a formação de novas 
parcerias com estabelecimentos de mais de 40 cidades do Rio Grande do 
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Sul, e isso contribuiu para que alcançássemos os resultados esperados mais 
facilmente e com menor grau de burocracia contratual comparado ao caso 
das franquias. No texto que segue apontarei um resumo das contribuições 
do relações públicas como empreendedor a partir do caso da Cabron, bem 
como verificar os resultados obtidos pela empresa nesse 01 (um) ano e 04 
(quatro) meses de existência.

4 conclusões sobre as contribuições do relações públicas empreendedor 
na implantação da cabron – paletas mexicanas

Como já exposto, o profissional de relações públicas é o porta voz da 
empresa, e por ser um porta voz, comunica aos públicos, de forma adequada o 
que a empresa tem a oferecer ao mercado. Isso faz com que esse profissional 
tenha relevância na empresa porque saberá utilizar as ferramentas mais 
adequadas para comunicar cada mensagem, garantindo que soem de 
forma correta, sem distorções ou interpretações erradas sobre um negócio. 
Entendendo que a comunicação só ocorre quando o que é comunicado pelo 
emissor é perfeitamente compreendido pelo receptor.

Por ele buscar atender a necessidade de seus públicos, relacioná-los 
e buscar constantemente as melhores maneiras de comunicar a mensagem 
da empresa aos mesmos é que esse profissional se torna um empreendedor, 
porque se mostra atento às novas oportunidades do mercado e visa promover 
lucratividade nos negócios da empresa em que atua. As ações promovidas 
pelos profissionais de RP são muito semelhantes aos comportamentos 
aplicados por empreendedores, por isso não é comum se ouvir o termo RPE, 
Relações Públicas Empreendedor, pois ambos são: planejadores, persistentes, 
buscam informações o tempo todo, criam rede de contatos, prezam pela 
qualidade e eficiência, são comprometidos, estabelecem metas e correm 
riscos calculados.  

Nesse ponto vale salientar que a relações públicas da empresa Doce 
Deleite juntamente com a administração fez o diagnóstico de que empreender 
numa Paleteria seria uma oportunidade de crescimento e inovação, uma vez 
que esse segmento se mostrava como uma tendência no ramo de sorvetes 
no mercado nacional, por já existir em centros maiores. Ainda como um 
risco calculado a Indústria possuía condições físicas, know how na área de 
alimentos gelados e como um de seus princípios, a constante inovação. 

Conforme o Empretec, metodologia da Organização das Nações 
Unidas – ONU voltada para o desenvolvimento de características de 
comportamento  empreendedor e identificação de novas oportunidades 
de negócios, promovido em cerca de 34 países e no Brasil, realizado 
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exclusivamente pelo Sebrae, os comportamentos citados acima são de 
empreendedores e garantem o sucesso de um empreendimento. 

Abaixo listarei esse e os demais comportamentos fazendo uma 
associação resumida de quais atitudes de Relações Públicas se igualam com 
o comportamento empreendedor na criação e desenvolvimento da marca 
Cabron: 

COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR - 

EMPRETEC
ATITUDE RELAÇÕES PÚBLICAS - CABRON

1. Busca de oportunidade e 
iniciativa

Ao diagnosticar que a Doce Deleite possuía 
condição de produção, know how e consumidores 
em potencial;

2. Persistência
Ao estudar, planejar, projetar o negócio Paleteria e 
capacitar pessoas para atuar satisfatoriamente na 
área de produção e comercialização do produto.

3. Correr riscos calculados
Ao avaliar que apesar de inserir uma nova marca 
no  mercado, o produto era inovador e o custo de 
implantação baixo.

4. Exigência de qualidade e 
eficiência

Contratação de Engenheira de Alimentos para 
garantir qualidade de produção e acompanhamento 
na seleção, treinamento e operação do negócio.

5. Comprometimento

Ao atuar juntamente com equipe em todas as ações 
propostas e no esforço por manter os clientes 
satisfeitos a longo prazo, acima do lucro a curto 
prazo.

6. Busca de informação Ao me dedicar pessoalmente na obtenção de 
informações.

7. Estabelecimento de metas Ao impor objetivos desafiantes com grande 
significado pessoal e profissional. 

8. Planejamento e 
monitoramento sistemático

Ao criar planos de ação dividindo tarefas de grande 
porte em subtarefas com prazos definidos e avaliar 
semanalmente o andamento dos trabalhos e o 
ponto de equilíbrio das vendas.

9. Persuasão e rede de 
contatos

Ao realizar parcerias, boas relações comerciais e 
aproveitar os clientes conquistados pela tradição 
da marca Doce Deleite.

10. Independência e 
autoconfiança

Ao expressarmos confiança em nossas próprias 
capacidades e na busca de vencer o desafio de 
apresentar um produto e segmento inovador ao 
mercado. 

Embora já atuássemos no ramo de sorvetes, com a implantação da Cabron 
pudemos vivenciar e experimentar, na prática, todos os comportamentos de 
empreendedor mencionados acima. Muitos desses enfrentados com grande 
dificuldade por se tratar de uma inovação, mas o resultado de comercialização 
de 2 (duas) lojas e os mais de 100 pontos de venda distribuídos no Estado do 
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Rio Grande do Sul nos mostraram que em pouco tempo a marca se consolidou 
e o produto conquistou consumidores no mercado, hoje representando cerca 
de 60% do faturamento da Indústria Doce Deleite.

Como relações públicas da Doce Deleite e da Cabron, daqui para frente, 
sinto-me com a responsabilidade de continuar realizando um trabalho sério 
de relacionamento com os públicos e prospecção das marcas, me mantendo 
atenta às tendências do ramo e ao comportamento do segmento para que 
dessa forma se possa garantir constante sustentabilidade, atualização de 
processos gerencias e intenso trabalho em manter a imagem dessas marcas.  

notas

1    Doce Deleite é uma marca tradicional na cidade de Cachoeira do Sul – RS, que atua no 
ramo de sorvetes, cafés e confeitos desde o ano de 1984. Foi criada por Armando e Maria 
José Melatti que possuíam a meta de modificar totalmente o mercado de sorvetes na 
cidade com aperfeiçoamento e inovação. Com isso, foram os precursores na cidade ao 
inserir o primeiro buffet de sorvetes numa loja com capacidade para 120 pessoas. Além 
disso, a empresa que até então produzia para o consumo da sua própria loja passou a 
produzir também para o mercado externo. Hoje a Industria de sorvetes da Doce distribui 
seus produtos para mais de 200 pontos de venda localizados no estado do Rio Grande 
do Sul. (ANEXO I).

2  FISPAL SORVETES: Feira Internacional de Tecnologia para Indústria de Sorveteria 
Profissional. Central Norte.

3     Administrador graduado na UFSM, pós graduado em Gestão de Custos pela Unisc. Sócio 
proprietário da Doce Deleite, Milkshakeria e Cabron.

4    Orlando Plaza Shopping foi idealizado pelo Sr. Orlando Tischler que com recursos pró-
prios decidiu investir nesse empreendimento. O Shopping levou mais de 20 anos para ser 
construído e foi inaugurado em setembro de 2015 na cidade de Cachoeira do Sul.

anexo i                                                      anexo ii
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a relação entre mídia e criança: 
potencialidades e limites da reGUlação 

pUblicitária no brasil

Analu Schmitz Horlle

1 introdução

Este artigo tem por objetivo fomentar a discussão sobre a possibilidade 
de uma possível regulação da mídia no Brasil em relação a programação 
destinada ao público infantil, fazendo contraponto com os direitos dos 
publicitários em expressar suas ideias, analisando ambos os lados.

 Compreende-se, que a cultura do consumo associada à cultura infantil 
está presente no dia a dia das crianças brasileiras. A aproximação dos meios de 
comunicação com a criança é um tema cada vez mais abordado pelos atores 
que compõem esse cenário, ou seja, a mídia, o Estado e a sociedade civil. As 
crianças e os adolescentes, na atual sociedade, são incentivados a perceber 
o mundo a partir dos meios de comunicação. Falar da relação da mídia com a 
criança é cada dia mais relevante quando se levam em consideração aspectos 
de proteção e, ao mesmo tempo, de informação. 

Os canais que disponibilizam os mais diversos conteúdos estão cada 
vez mais em evidência e o acesso a eles está cada vez mais fácil. Crianças 
e adolescentes estão sintonizados com estratégias que visam consolidar a 
cultura do consumo. No atual contexto da sociedade, vive-se a cultura da 
mídia associada à vulnerabilidade do Estado, da família e da sociedade 
em geral, tendo-se cada vez mais evidenciada uma rede fragilizada e 
ineficiente quando o que está em pauta é a garantia de proteção a crianças 
e adolescentes. Em nosso tempo, a mídia torna-se central na produção das 
identidades infantis contemporâneas, associando a cultura infantil à cultura 
do consumo, principalmente nas questões de pertencimento e inclusão na 
sociedade.

Segundo a pesquisadora Inês Sampaio,1 diversos autores alertam para o 
fato de que, em nossa sociedade, crianças e adolescentes tornaram-se alvo de 
uma “produção corporativa da infância”, pautada por interesses comerciais 
que os enxergam como consumidores. Além disso, conforme publicação da 
ANDI,2 há uma série de aspectos que justificariam a regulação da mídia no 
Brasil, e entre eles, pode-se destacar:
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No público infantil, a capacidade de diferenciação entre 
realidade e ficção está em formação, pois a criança se 
encontra em processo de desenvolvimento biofísico e 
psíquico. Há inúmeros estudos que evidenciam que, antes dos 
8 anos, a criança não tem capacidade de reconhecer o caráter 
persuasivo da publicidade e que, somente aos 12 anos é capaz 
de construir uma postura mais crítica. É essa compreensão que 
justifica a proibição de publicidade para crianças em países 
como a Suécia e a Noruega. A publicidade voltada à criança 
contribui para a disseminação de valores consumistas e para 
o aumento de problemas sociais como a erotização precoce, 
estresse familiar e alcoolismo precoce. Estudos como os 
realizados pela Academia Americana de Pediatria identificam 
várias implicações da exposição desmedida à publicidade na 
construção de hábitos alimentares não-saudáveis – o que está 
se convertendo em um problema de saúde pública em várias 
partes no mundo, inclusive no Brasil. (ANDI, 2013, s/p).

Diante do exposto, a mídia não pode ser deixada de lado, pelo Estado, 
no que se refere ao estímulo à produção de conteúdos de qualidade, ou 
seja, na adoção de medidas que visam regularizar o que é oferecido para 
crianças e adolescentes. No atual contexto da “sociedade de consumidores”, 
conforme define Bauman (2008), o desenvolvimento de políticas destinadas 
à promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes deveria ser 
pauta prioritária da sociedade. 

A mídia ocupa um lugar central na socialização de crianças e 
adolescentes, funcionando como mediadora da relação das pessoas com o 
mundo. Assim, os conteúdos midiáticos influenciam seus comportamentos 
e hábitos. Cabe a questão: como proceder quando está em pauta a relação 
entre mídia e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil? 

Talvez se possa afirmar que a mídia no Brasil ainda precisa aprimorar 
sua proposta, quando voltada ao público infantil. Quando se fala em uma 
sociedade livre, que prepara a criança para assumir responsabilidades, o que 
se vê são os meios midiáticos ocupando um espaço significativo na formação 
das crianças e dos jovens, sendo que tal formação não os prepara para uma 
vida de responsabilidades na sociedade. 

Rebouças (2008) lembra que, em países como a Suécia, por exemplo, 
há uma regulação rigorosa em relação à mídia destinada ao público infantil, 
tanto que a concessão e renovação da licença para funcionamento de rádios 
e TVs depende do atendimento de tais normas.

No Brasil, ao tentar-se implantar ações mais concretas em relação 
à publicidade infantil, a restrição ou justificativa de sua impossibilidade 
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concentra-se sempre na questão do direito à liberdade de expressão. É 
preciso atentar para uma possível aprovação de políticas regulatórias que 
busquem integrar as diferentes possibilidades na área da comunicação, 
permitindo que a criança possa crescer em um ambiente saudável. 

Buscar por uma política regulatória que alia proteção e promoção dos 
direitos infanto-juvenis e atuação dos meios de comunicação, regulando sem 
interferir nas garantias, como a de liberdade de expressão, talvez seja uma 
forma de equilibrar ambos os lados, ou seja, proteção das crianças e liberdade 
de expressão da mídia.

2 a realidade brasileira

A questão do pertencimento e da multidimensão nas relações das 
pessoas traz a ilusão da igualdade. Bauman (2013, p. 18) afirma que “a falta 
de uma divisão clara entre o centro e a periferia global dificulta uma visão 
das diferenças sociais, sendo que consumo resulta na ilusão de uma possível 
igualdade”. 

Nessa perspectiva, pensar em uma regulação mais efetiva da mídia 
no Brasil desafia-nos a refletir sobre o comportamento do consumidor, da 
mídia e principalmente da sociedade em que se vive. Cada sociedade define 
a seu modo sua cultura, mas o tema da regulação da mídia toma contornos 
mundialmente conhecidos e preocupantes, que atinge a população global, 
sendo administrado de diversas maneiras em seus países.

O tema regulação da mídia, justamente por ser um assunto mundialmente 
discutido, funciona de diversas formas em outros países. Um estudo realizado 
em setembro de 2013, pela ABA- Associação Brasileira de Anunciantes,3 sobre 
as normas legais de autorregulamentação e os códigos setoriais de conduta 
aplicáveis à publicidade de produtos e serviços destinados a crianças, fez 
um comparativo entre vários países, concluindo que algumas medidas foram 
tomadas em maior intensidade por uns e outros, de forma mais tímida. 

Em países como o Chile e o Peru, anúncios de bebidas e de alguns 
alimentos são proibidos. Na China, na Índia e nos Estados Unidos, não existe 
uma legislação específica em relação à publicidade infantil. Já na União 
Europeia, não existem normas específicas, apenas há uma diretiva de serviços 
audiovisuais destinada à televisão, que estimula a existência de leis nacionais e 
códigos de autorregulamentação e de conduta. Já a França utiliza um sistema 
de autorregulamentação exercido pela ARPP4 com base no ICC- International 
Chamber of Commerce, que dispõe de um capítulo sobre a questão da 
publicidade infantil. Além disso, referente à publicidade de alimentos, é 
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obrigatória a inclusão de uma frase que fale sobre a importância de uma 
alimentação saudável. Em Portugal, há um sistema de autorregulamentação, 
bem como um diploma legal que impede o emprego de crianças como 
protagonistas em produtos que não têm uma ligação direta com as crianças. 
No Canadá, há dois códigos de autorregulamentação destinados à indústria 
de alimentos, mas não existe uma lei específica de caráter nacional. 

A Suécia, país de referência no que tange às questões de publicidade 
para crianças, pratica a autorregulamentação nos moldes dos demais países 
europeus mencionados, porém é o único país que, por lei, baniu a publicidade 
infantil nas duas emissoras de TV aberta estabelecidas em seu território. A 
publicidade, portanto, está liberada nas demais mídias e mesmo no caso da 
TV paga originada de outras nações.

Por fim, o Brasil, além de contar com o sistema de autorregulamentação, 
é o único país que possui uma lei de radiodifusão, mas que está defasada, pois 
sua aprovação deu-se no ano de 1962. Além disso, a legislação brasileira é a 
que apresenta a mais completa política nacional de classificação indicativa 
de obras audiovisuais, entre elas, podem-se citar: 

a) estabelece correlação entre faixas horárias (intervalos nos quais 
determinados conteúdos não podem ser veiculados) e faixas etárias 
(recomendações de inadequação de determinados conteúdos a intervalos 
etários pré-estabelecidos: 10, 12, 14, 16 e 18 anos);

b) determina a padronização da classificação indicativa para as diferentes 
plataformas midiáticas (televisão, rádio, cinema, jogos eletrônicos, teatro) a 
partir da criação de símbolos e formatos comuns de veiculação da mensagem 
de classificação;

c) define que a regulação deve seguir os fusos-horários vigentes no país;

d) estabelece conexões com o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
com a Constituição – diplomas que, originalmente, regulam a matéria.

A mais recente resolução brasileira foi divulgada no dia 4 de abril de 2014 
no Diário Oficial da União. Trata-se da Resolução 163, do Conselho Nacional 
da Criança e do Adolescente (CONANDA), que proíbe o direcionamento da 
publicidade com fins mercadológicos para crianças e adolescentes. Essa 
medida abre espaço para uma nova discussão sobre publicidade infantil 
e criança, uma vez que alguns órgãos, como a Associação Brasileira das 
Emissoras de Rádio e TV (ABERT), já se pronunciaram contra tal regulação. A 
resolução, conforme divulgado pelos meios midiáticos em geral, tem caráter 
educativo, não tendo o poder de punição. 

Mesmo com os dados apontados, o Brasil não pode ser considerado 
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como referência na aplicação efetiva de programas de políticas públicas 
voltada à proteção de crianças e adolescentes, pois as leis existentes são 
frágeis na medida em que se vê diariamente a publicidade instigar crianças 
e adolescentes ao consumo sem uma preocupação efetiva com as questões 
legais, tendo em vista que não são cobradas de forma eficaz.

Dessa forma, ao pensar-se em uma possível regulação mais efetiva da 
publicidade infantil no Brasil, deparamo-nos com os mais diversos tipos 
de opiniões e burocracias criadas pelas agências de publicidade e pelos 
demais órgãos que defendem o setor, alegando questões como liberdade de 
expressão, por exemplo. Outro aspecto importante que deve ser levado em 
consideração é o conceito de sociedade na qual se vive. Será que a regulação 
no Brasil funcionaria da mesma forma como nos países anteriormente citados? 
Muitas são as questões que servem para refletir sobre o que de fato deve ser 
levado em consideração quando se fala de uma mídia de qualidade e que de 
fato pense no bem-estar e questões relacionadas a inclusão de crianças e 
adolescentes na sociedade. Alguns acreditam que o controle do consumo é 
a porta de entrada para a verdadeira inclusão social, outros, que, com ou sem 
consumo, a inclusão não é possível.

3 a relação criança, mídia e consumo

Os desafios para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva 
são muitos e, de fato, devem ser pensados de forma conjunta, tanto pelo 
poder público quanto pelos demais atores da sociedade como família e mídia. 
Hoje, tem-se uma sociedade cada vez mais individualizada e, ao mesmo 
tempo, globalizada, quando se trata de aspectos relacionados ao consumo. 
A pesquisadora Mariângela Toaldo (2005) diz que as pessoas buscam 
realizar seus interesses pessoais a qualquer preço e de forma individualizada, 
“tornando cada vez mais comum o escasso sentido social e o fraco espírito 
de solidariedade” (TOALDO, 2005, p. 74).

Dessa forma, começam-se a criar as identidades das crianças relacionadas 
aos valores materiais. Conforme Sampaio (2007, p. 14), “ensina-se as crianças 
que só há um caminho a se trilhar: o do consumo”.

Assim, verifica-se outro aspecto importante e de domínio do mundo da 
publicidade: o poder de excluir. Excluem-se da sociedade aqueles que não 
possuem condições de acompanhar as tendências ou de adquirir o produto da 
vez. O indivíduo observa o que está ocorrendo por meio do produto midiático 
e participa da construção da realidade, de modo que, para compreendê-la, 
recorre aos valores, às linguagens e aos acontecimentos frequentes no dia a 
dia. 
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Dessa forma, a aceitação social está diretamente relacionada com a 
identidade que se constrói a partir da aquisição de um bem de consumo. 
Introduzir uma criança no mundo do consumo corresponde a inseri-la em 
um mundo com pouca ética, muitos encantos, com várias promessas, assim 
atingindo os pais e toda a família. 

Mas é possível agir com ética em um mundo de consumidores? A 
busca constante por uma identidade que parece nunca ser alcançada nos 
faz querer sempre mais, sem nos preocuparmos com nossa essência. Com 
tantas informações circulando ao mesmo tempo, não é possível agir sempre 
da mesma forma e com os mesmos valores. Assumir uma postura ética torna-
se cada vez menos provável. Conforme Bauman,

em nenhum momento da vida a identidade é ‘final’. Sempre 
estará pendente uma tarefa de reajuste uma vez que nem 
as condições de vida nem os conjuntos de oportunidades e 
ameaças cessam de mudar. Essa embutida infidelidade, a 
incurável inconclusividade da tarefa de autoidentificação, 
causa muita tensão e ansiedade. (BAUMAN, 2013, p. 20).

A insegurança parece prevalecer em relação ao conceito de liberdade. 
Parece que ser refém da sociedade de consumidores é melhor do que assumir 
uma personalidade única e agir conforme os preceitos éticos, pois, por meio 
do consumo, se consegue uma inserção, mesmo que ilusória, na sociedade.

É essencial que a criança seja retratada como indivíduo integral da 
sociedade. Diante dessa perspectiva, é preciso escutá-la, dar valor aos seus 
questionamentos e desejos, porque, hoje, tem-se a noção da infância como 
uma época de aprendizado, ao mesmo tempo em que a criança, mais do que 
um adulto, tem seu poder de decisão e percepção das coisas que acontecem 
ao seu redor. O artigo 13, item 1, da convenção sobre os direitos da criança e 
a mídia, diz que: 

A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de procurar, receber, expandir 
informações, ideias de toda a espécie, sem considerações de 
fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística por 
qualquer outro meio a escolha da criança. (BRASIL, 2010, s/p).

Portanto, como a sociedade deve considerar a criança no cenário 
midiático atual? Se a lei diz que a criança tem o poder de receber e expandir 
informações, como afirmar que a publicidade está errada ao dizer que 
a criança tem direito de escolher e que os pais é que possuem poder de 
decisão? 
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Adalberto Pasqualotto5 diz que a imprensa deve ser livre sem coação de 
quem quer que seja, pois seu papel na sociedade é livre e muito importante, 
mas há uma diferença entre informar e comunicar. A função da publicidade 
deixou de ser informativa na medida em que suas técnicas se voltam mais para 
a persuasão do que para a informação. É importante pensar na necessidade 
de uma regulação maior da publicidade, mas, por outro lado, não podemos 
permitir violar os direitos da mídia garantidos por lei. 

Tal constatação nos remete ao entendimento de que é necessária uma 
legislação mais rígida, ao mesmo tempo em que se deve levar em consideração 
o lado da mídia. Bauman (2008) ajuda a compreender  essa questão, quando 
diz que “a economia consumista se alimenta de movimento das mercadorias 
e é considerada em alta quando o dinheiro muda de mãos; e sempre que isso 
acontece, alguns produtos de consumo estão viajando para o depósito de 
lixo”.

A mídia está relacionada ao poder econômico. Edgar Rebouças (2008) 
diz que seu crescimento “está diretamente ligado ao financiamento que recebe 
por meio da publicidade”. Por outro lado, Rebouças defende a ideia de que 
é necessária uma conscientização maior da sociedade quanto aos impactos 
da mídia em suas vidas, uma vez que “não é o controle remoto que dá poder 
ao espectador, mas sim a manifestação de sua opinião” (REBOUÇAS, 2010).

Diante da constatação de que a sociedade é conivente com mídia, é 
evidente a necessidade de uma maior intervenção do Estado e da sociedade, 
vistos como meros coadjuvantes na relação conflituosa entre a mídia e a 
criança.

Conforme menciona Pasqualotto (2014), o papel da imprensa é de 
extrema importância quando utilizada para comunicar e não para vender. 
Como diz Lipovetsky (2004), o ideal seria “armar os jovens e os cidadãos 
em referências fundamentais a fim de que o divertimento midiático possa ser 
recebido com distanciamento e liberdade”. 

Assim, é necessário que as leis existentes sejam praticadas, pensando 
sempre nos valores éticos. Bauman (2013, p. 77) aborda esse assunto, 
quando questiona sobre os desafios éticos da sociedade de consumidores 
no mundo globalizado, “seja qual for o sentido de globalização, ela significa 
que somos todos dependentes uns dos outros”. Lipovettsky (2004, p. 14), 
por sua vez, diz que “o retorno da moral traduz-se, antes de tudo, por uma 
nova regulação social de valores, explorados em benefício da imagem da 
marca das empresas”, portanto, enquanto houver interesses pessoais e um 
Estado paternalista, será difícil mudar o atual cenário. Para Bauman,
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um Estado é social quando promove o princípio do seguro 
comunalmente endossado, coletivo, contra o infortúnio 
individual e suas consequências. É sobretudo esse princípio 
declarado-posto em operação e objeto da confiança de que 
funcionará-que recicla a de outra forma  abstrata a ideia de 
‘sociedade’ como uma experiência de comunidade, percebida 
e vivida, substituindo  a ordem do egoísmo. (BAUMAN, 2013, 
p. 144).

Pasqualotto (2014) diz que leis mais efetivas não tiram a 
responsabilidade da família, da escola e do Estado no papel de educar as 
crianças, principalmente em sua relação com a mídia e, consequentemente, 
com o consumo. Segundo ele, “o Estado, infelizmente é paternalista, pois 
como precisa dos valores pagos pela mídia para manter-se, acabam sempre 
a favor dos donos de empresas de comunicação”. 

Dessa maneira, o Estado, dito como social, tem como dever proteger 
a sociedade dos danos colaterais causados pelo consumismo, como os 
excluídos e marginalizados pela sociedade. Sua tarefa, conforme Bauman, é 
“resguardar a solidariedade humana da erosão e proteger o sentimento de 
responsabilidade ético do desvanecimento” (BAUMAN, 2013, p. 148). 

Já Motta (2009, p. 87) diz que “a regulação está relacionada com 
obrigação”, então, o cidadão, exercendo seu direito de participação na 
construção de uma sociedade melhor, tem a obrigação de contribuir, agindo 
com ética e responsabilidade. Talvez, se o exercício da cidadania fosse 
realmente exercido, o cidadão não teria “papel de coadjuvante nas decisões 
que dizem respeito à mídia”, como define Rebouças (2008, p. 78).

Conforme dados do SPC Brasil, em uma pesquisa realizada com 694 
pessoas em julho de 2014,6 todas maiores de 18 anos e de todas as classes 
econômicas, 52% dos entrevistados admitem comprar produtos influenciados 
pelos seus filhos, mesmo sabendo que essa atitude pode comprometer o 
orçamento da família. A publicidade vende valores, desejos nunca alcançados, 
gerando, dessa forma, novos sentimentos de consumo. 

Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que, na construção das 
identidades, o mercado utiliza a insegurança dos sujeitos para cativá-los e 
transformá-los em reféns de seus desejos. 
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4 conclusões

Ao longo dos anos, a sociedade vivenciou inúmeras transformações, 
sendo necessário reinventar-se e aprender a conviver com tais mudanças. O 
mais importante é determinar o que queremos, ou não, para nossas vidas e 
para a vida das nossas crianças. Pensar em uma regulação da mídia implica 
mudar hábitos, atitudes e desejos. Para que essa mudança ocorra, é necessário 
que a sociedade dos consumidores busque constituir uma nova identidade, 
na qual a ética e o respeito coletivo superem o egoísmo e individualismo do 
mercado.

Entende-se que é preciso pensar em ações e estratégias viáveis no 
sentido de proteção às crianças e aos adolescentes no cenário da cultura do 
consumo. A sociedade, ao longo dos anos, vivenciou inúmeras situações que 
justificariam uma possível regulação da mídia no Brasil. O tema publicidade 
infantil ou consumo e criança tem sido debatido nos mais diversos meios 
de comunicação em todo o mundo. Cabe lembrar que a prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizada no dia 09 de novembro de 2014, 
teve como tema de redação a “publicidade infantil em questão no Brasil”. 

Entende-se que ainda há muito a ser discutido e que este artigo procurou 
problematizar essa questão do ponto de vista legal, tendo como foco 
norteador valores éticos do mercado publicitário. Muitos são os desafios para 
que de fato ocorra uma regulação maior da mídia no Brasil, dessa forma,  fica 
evidente a necessidade do Estado criar uma regulamentação mais efetiva que 
resulte em uma regulação maior por parte do órgão já existente, o CONAR.7 

Por outro lado, entende-se que há o direito da mídia em comunicar, e a 
criação de uma regulação maior não deve interferir como forma de censurar 
o mercado de trabalho publicitário. Sabe-se que seu papel é de extrema 
importância na sociedade atual e que não é mais possível vivermos sem ela. 
Assim, uma regulamentação mais específica deve ser criada sem pensar em 
benefícios próprios, mas pensar sempre no bem maior, nesse caso, a criança. 

Para que haja um entendimento entre sociedade e mídia no que diz 
respeito à proteção de crianças e adolescentes, o caminho ideal é o diálogo. 
É importante compreender que profissionais possam ter liberdade na criação 
de peças publicitárias mas que respeitem os direitos das crianças.

Não se pretende, aqui, tomar uma posição de quem está certo. O 
importante é não deixarmos que essa discussão se encerre, mas fomentá-
la para auxiliar a sociedade a posicionar-se perante o cenário da cultura do 
consumo. Ao mesmo tempo, o fomento dessa discussão é um avanço de 
todos, ou seja, Estado, mercado e sociedade, que devem (ou deveriam) ter 
ciência de que sua participação é fundamental na formação das crianças.
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Na minha trajetória, a relação com 
a saúde e a comunicação sempre foram 
híbridas e complementares, tanto na 
atuação quanto na formação. Minha 
graduação foi pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul, UNISC, no curso 
de Comunicação Social – Habilitação 
em Relações Públicas, aonde mais 
tarde também vim a concluir o curso 
de Pós-Graduação em Comunicação 
Empresarial. Ainda durante a graduação 
iniciei como estagiária na área da saúde, 
na Atenção Hospitalar. Atuei por 12 anos 
no Hospital Santa Cruz. Após o período 
de estágio e já enquanto profissional, 
atuei na Assessoria de Comunicação da 
instituição. Por sentir a necessidade de 
uma maior apropriação com os temas da 
saúde, passei e investir minha formação nesta área. Nesse sentido, concluí o 
curso de Pós-Graduação em Humanização na Atenção e Gestão do SUS, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o curso de Gestão Hospitalar 
pela Escola de Saúde Pública e pela Escola Superior de Gestão e de Ciências 
da Saúde. Além disso, também concluí um curso de Formação de Apoiadores 
Institucionais da Política Nacional de Humanização, pela Fundação Oswaldo 
Cruz, o qual possibilitou vincular-me a uma rede de trabalho nacional com esta 
temática. Em 2013, depois de já ter encerrado minhas atividades profissionais 
no Hospital Santa Cruz, iniciei como Apoiadora da Política Nacional de 
Humanização – PNH, no Ministério da Saúde. Minha primeira inserção nesta 
atividade foi o trabalho de apoio durante o incêndio na Boate Kiss, em Santa 
Maria/RS. No decorrer do ano assumi a função de coordenadora do Coletivo 
Sul da PNH e, em 2015, passei a integrar a equipe da PNH no nível central 
do Ministério da Saúde, em Brasília. Neste mesmo ano iniciei o Mestrado em 
Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. O projeto de pesquisa ao qual 
estou me dedicando tem como foco a cogestão como forma de gestão nos 
serviços de saúde, tendo a comunicação pública como eixo transversal nesta 
temática.
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comUnicação como conceitos de 

democratiZação

Carine Bianca Ferreira Nied

1 a origem do sUs

O início da década de 80 no Brasil é marcado pela ditadura militar, em 
que toda e qualquer prática de liberdade de expressão e democracia eram 
alvo de censura, de repressão, de perseguições políticas e perdas dos direitos 
constitucionais. Nesse processo histórico, com o fim do regime militar, as 
manifestações populares que serviram como base para o fortalecimento dos 
movimentos sociais clamavam por mudanças políticas que garantissem a 
redemocratização do país e a eleição direta de um presidente. 

Na área da saúde, além da democratização, a pauta também era 
acompanhada pela reivindicação de um sistema de saúde mais abrangente 
e igualitário. Com isso, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
1986, com a participação de mais 4000 pessoas, sendo 1000 com direito a 
voz e voto e que deram início ao que é chamado, neste campo, de “Reforma 
Sanitária Brasileira”. 

Nesse sentido, pautas como: ampliação do conceito de saúde; saúde 
como garantia de direitos; a necessidade da criação de um novo Sistema 
Nacional de Saúde, com a separação do setor “Saúde” da “Previdência”, 
foram deliberadas e fundamentaram a constituição do Sistema Único de 
Saúde. Com isso, O Sistema Único de Saúde - SUS, sistema vigente no Brasil, 
é garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela lei Orgânica da Saúde 
Nº 8080/90. 

O artigo nº 196 estabelece: “A saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado” (BRASIL, 1990). Com esta base jurídico-legal e para que o Estado 
cumpra o seu dever é necessário que se implementem políticas sociais e 
econômicas que distribuam renda e qualifiquem a vida. Sendo assim, saúde 
envolve políticas públicas de distribuição de renda e garantia de acesso a 
serviços e ações integrais de saúde, com práticas de saúde resolutivas e de 
qualidade.

A afirmação legal é um passo importante, mas não garante a mudança. 
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Só foi possível a criação do SUS pelo movimento da reforma sanitária, 
que envolveu diferentes atores sociais na defesa de mudanças no sistema 
de saúde, reafirmando que saúde é um direito de qualquer um e deve ser 
oferecida com qualidade. 

Coloca-se para a sociedade o desafio cotidiano de sustentar o sentido 
de “único”, ou seja, de um sistema que é, ou deveria ser, algo que nos une 
enquanto sociedade, que pode e deve servir como causa comum, contribuindo 
para o bem coletivo através de ações comprometidas com a transformação 
social. 

Falar no Sistema Único de Saúde é falar nesse processo constante de 
construção, é poder discutir uma política pública que visa o compromisso 
com o usuário, com a inclusão social, com a integralidade na atenção e uma 
gestão responsável e participativa. Porém, nessa caminhada, nem sempre 
se consegue consolidar os princípios e diretrizes do SUS, sendo sempre 
necessária a discussão sobre a política pública de saúde, em especial, 
nas práticas e no cotidiano em que cada trabalhador de saúde realiza sua 
intervenção. 

2 Uma política de humanização para o sUs

Alguns temas têm surgido como pautas para as discussões sobre os 
processos de produção de saúde em uma perspectiva que avance para além 
das dimensões técnicas e tecnológicas no SUS. Na avaliação dos serviços 
de saúde evidencia-se a fragilidade dos trabalhadores para lidar com a 
dimensão subjetiva inerente ao seu trabalho em saúde. Assim, incluir na 
análise e transformação das práticas de saúde os aspectos subjetivos que as 
atravessam tem se constituído um dos grandes desafios do SUS (BENEVIDES; 
PASSOS, 2005).

O debate em torno desses aspectos tem ocupado espaço cada vez maior 
no cenário da Saúde nas últimas décadas. No final dos anos 90, o quadro 
problemático no que tange à qualidade da atenção ao usuário e às condições 
de trabalho dos trabalhadores da saúde leva o Ministério da Saúde (MS) a 
colocar a humanização no SUS como pauta de sua agenda institucional. 

Em 2000, com a realização da 11ª Conferência Nacional de Saúde, com 
o tema “O Brasil falando como quer ser tratado Efetivando o SUS - Acesso, 
Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social”, foi 
identificada uma das maiores fragilidades do SUS. Na opinião de usuários e 
trabalhadores, essa fragilidade era decorrente da falta de humanização no 
atendimento em saúde. Esta situação leva o MS a criar o Programa Nacional 
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de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) (BENEVIDES; PASSOS, 
2005). 

Com o PNHAH, o Ministério da Saúde assume o tema da Humanização 
como ação restrita às dimensões hospitalar e assistencial. O objetivo do 
PNHAH era melhorar a qualidade da atenção ao usuário e, posteriormente, 
ao trabalhador. O alvo das ações do Programa era a criação de comitês 
de humanização em hospitais e projetos importantes, como o do Parto 
Humanizado e a Humanização da Atenção Hospitalar (HECKERT; PASSOS; 
BARROS, 2009). 

No entanto, o fato do PNHAH enfocar apenas hospitais e restringir-se à 
dimensão assistencial, sem um método que avançasse efetivamente sobre a 
raiz das causas associadas ao quadro de esgotamento da saúde, leva o MS a 
extingui-lo em 2002. Como coloca Deslandes (2004, p. 13), em artigo onde 
analisa o sentido de humanização presente nos documentos sobre o PNHAH:

[...] outro aspecto fundamental e pouco explorado nos 
documentos (do PHNAH) diz respeito às condições estruturais 
de trabalho desse profissional de saúde, quase sempre mal 
remunerado, muitas das vezes pouco incentivado e sujeito a 
uma carga considerável de trabalho. Humanizar a assistência é 
humanizar a produção dessa assistência. 

Diante disso, constatou-se que a Humanização demandaria a elaboração 
de uma proposta abrangendo temas de mudança dos modelos de atenção 
e de gestão das práticas de saúde, bem como a adoção de um método que 
fomentasse a ação coletiva por parte dos diferentes sujeitos envolvidos com 
os processos de produção de saúde. Desse modo, em 2003, o MS constitui a 
Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (PNH), que 
incorporaria, além dos hospitais, outros segmentos de atenção do SUS, bem 
como passaria a abordar também práticas de gestão. 

O status de política é conferido à PNH, a fim de que pudesse colocar-se 
transversalmente aos diferentes setores e programas do Ministério da Saúde, 
colocando o tema da valorização da dimensão humana das práticas de saúde 
como proposta para a produção de um plano comum no Ministério da Saúde 
e no SUS. 

Em razão disso, o sentido de Humanização proposto pela PNH é o da 
valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde, onde produção de saúde não se dissocia da produção de subjetividades 
(BENEVIDES; PASSOS, 2005). 

Assim, valorizar assume o sentido de fomento da autonomia, 
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protagonismo e corresponsabilidade entre os sujeitos da Saúde. No termo 
valorização também está implícito o estabelecimento de vínculos solidários, 
de participação coletiva no processo de gestão, bem como a defesa de um 
SUS, que reconhece a diversidade, sem distinção de idade, raça, cor, origem, 
gênero e orientação sexual (BRASIL, 2008). 

A fim de que a PNH pudesse ofertar um modo concreto de alterar 
as práticas de atenção são organizados seus princípios, método, 
diretrizes e dispositivos para orientar a implementação da Política nas 
diferentes instituições do SUS. Como princípios fundamentais apresenta a 
transversalidade, a indissociabilidade entre gestão e atenção e a valorização 
do protagonismo dos sujeitos, definindo a direção que se pretende dar ao 
sistema de saúde. 

Para tanto, podem ser elencadas diversas diretrizes, tais como: Clínica 
Ampliada, Cogestão, Acolhimento, Valorização do Trabalho e do Trabalhador, 
Defesa dos Direitos dos Usuários e Fomento de Grupos e Coletivos, os quais 
poderão ser implementados através de arranjos tecnológicos dos processos 
de trabalho, que são os dispositivos (BRASIL, 2008).

Seus princípios são a transversalidade, o protagonismo e autonomia 
dos sujeitos e coletivos e a indissociabiliade entre atenção e gestão. A 
Transversalidade refere-se à proposta de mudança no padrão comunicacional 
na Saúde, com ampliação dos graus de comunicação inter e intra grupos. 
Objetiva desestabilizar as fronteiras “dos saberes, dos territórios de poder 
e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho” (BRASIL, 
2008). 

 Enunciado por Benevides e Passos (2005), aparece referenciado ao 
conceito formulado inicialmente por Félix Guatarri, caracterizando-se como:

[...] grau de abertura que garante às práticas de saúde a 
possibilidade de diferenciação ou invenção, a partir de uma 
tomada de posição que faz dos vários atores sujeitos do 
processo de produção da realidade em que estão implicados. 
Aumentar os graus de transversalidade é superar a organização 
do campo assentada em códigos de comunicação e de trocas 
circulantes nos eixos da verticalidade e horizontalidade: um 
eixo vertical que hierarquiza os gestores, trabalhadores e 
usuários e um eixo horizontal que cria comunicações por 
estames. Ampliar o grau de transversalidade é produzir uma 
comunicação multivetorializada construída na intercessão dos 
eixos vertical e horizontal. (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 
392).
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O protagonismo e autonomia dos sujeitos envolvem a ideia de que 
a ação, a interlocução e a atitude dos sujeitos ocupam lugar central nos 
acontecimentos, sendo necessário para isto que se fomente a construção da 
capacidade de construir regras de funcionamento para si e para o coletivo, 
com maior corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 
solidários, à construção de redes de cooperação e à participação coletiva no 
processo de gestão (BRASIL,  2008).

A indissociabilidade entre atenção e gestão proposta pela PNH reflete 
o entendimento de que gerir e cuidar são facetas de um mesmo processo. O 
trabalhador, no cotidiano de sua prática, elabora estratégias que nos dizem 
dos saberes de todo trabalho humano. Deste modo, quem trabalha também 
faz gestão: gere seu processo de trabalho e por isto é produtor de saberes e 
novidades. Se quem cuida também faz a gestão do seu processo de trabalho, 
o gestor também não está dispensado da tarefa de cuidar (BRASIL, 2008). 

Ou seja, não é possível pensar a integralidade do cuidado sem pensar 
a integração dos processos de trabalho. Nem pensar a clínica sem pensar a 
política, as relações de poder no SUS. Para transformar a produção de saúde 
é necessário que os sujeitos mudem, ou seja, é preciso alterar os modos 
como os sujeitos se produzem, constroem sua subjetividade cotidianamente, 
a partir do cotidiano dos serviços (BRASIL, 2009). 

Como método, a PNH entende o seu “modo caminhar”, neste caso, a 
inclusão dos sujeitos, movimentos sociais e dos fenômenos ou perturbações 
que apontam para o que não vai bem. A inclusão tem como potência o fato 
de ser uma prática social transformadora, capaz de ampliar os vínculos de 
solidariedade e corresponsabilidade. A partir dos espaços da gestão, do 
cuidado e da formação, propõe-se que os sujeitos e coletivos analisem os 
fenômenos, as perturbações e possam tornar-se protagonistas de propostas 
de intervenções nos espaços de trabalho (PASSOS; PASCHE, 2010).

Reafirma como diretrizes e orientações construídas a partir de 
experiências exitosas no SUS, baseadas em tecnologias relacionais, isto é, 
modos dos sujeitos entrarem em relação. As diretrizes em questão são: a 
Cogestão, Clínica Ampliada e Compartilhada, Acolhimento, Saúde e Trabalho, 
Ambiência, Direitos dos Usuários (BRASIL, 2008).  

Tais diretrizes são concretizadas a partir de arranjos específicos de 
organização do processo de trabalho, seus dispositivos. Os dispositivos são 
modos de organizar o processo de trabalho que, quando postos em curso por 
coletivos sintonizados com os princípios e método acima descritos, agenciados 
e engajados em práticas locais, têm potência de disparar movimentos de 
mudança na realidade. Os sujeitos envolvidos nesse processo transformam 
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e são transformados pelas práticas que engendram, reposicionando-se 
subjetivamente (BENEVIDES; PASSOS, 2005). 

3 a cogestao e a comunicação pública como conceitos democráticos

A PNH, desde a sua constituição em 2003, enquanto política pública e 
de governo, tem se experimentado como um modo de operar. Atua no campo 
da formulação e implementação de forma transversal com as demais políticas 
governamentais do Ministério da Saúde, como também nos territórios, numa 
atuação conjunta na produção de conhecimento e tecnologia para o maior 
fortalecimento do SUS.

Nestes anos, a partir do aporte teórico, conceitual e metodológico da 
Política Nacional de Humanização,  através de movimentos, articulações e 
produções, tem sido experimentada nos territórios essa proposta. Evidencio, 
para uma maior análise, a diretriz da Cogestão, que aposta na horizontalização 
dos processos de decisão com a constituição de espaços deliberativos, 
colegiados, investindo na democracia institucional. Ao avançar nessa lógica, 
se configura a “possibilidade de instituírem sistemas de cogestão que 
produzam tanto compromisso e solidariedade com o interesse público, quanto 
a capacidade reflexiva e autonomia dos agentes de produção” (CAMPOS, 
2007, p. 28).

A racionalidade gerencial hegemônica produz sistemas de 
direção que se alicerçam no aprisionamento da vontade e 
na expropriação das possibilidades de governar da maioria. 
Estes sistemas, mais do que comprar a força de trabalho, 
exigem que os trabalhadores renunciem a desejos e interesses, 
substituindo-os por objetivos, normas e objeto de trabalho 
alheios (estranhos) a eles. (CAMPOS, 2007, p. 23).

A cogestão investe em meios e formas de gestão mais participativa 
e compartilhada. Através de um conjunto de arranjos, ações e atividades, 
constitui o modelo de gestão como modo operante dos espaços coletivos 
para discussão e pactuação dos processos de trabalho. Com este modo de 
produção na gestão se aposta em alteração dos modos instituintes das relações 
de trabalho, das relações de poder, saber e afeto e que estão diretamente 
vinculados aos modos de produção da clínica e do cuidado em saúde. Nesse 
sentido, tem se priorizado formas mais participativas e cogeridas de pensar 
e organizar o trabalho, sendo a cogestão entendida como uma diretriz ética 
e política e um método que opera este modo de fazer gestão em saúde.

A forma de operar a organização dos processos de trabalho dos coletivos 
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que atuam nessa perspectiva colegiada, apostando na cogestão como modelo 
de gestão, tem sido singular em cada lugar, mas que, necessariamente, 
precisam de ferramentas gerenciais e estruturais do âmbito da comunicação 
para a constituição de espaços permanentes e sistemáticos.

Nessa dimensão que na PNH a comunicação tem tido esta dupla 
função estratégica: como uma produção transversal, desenvolvida de forma 
processual e metodológica, institucional e relacional (como se coloca nesta 
relação/ em contato a partir dos seus princípios, diretrizes e dispositivos); e 
como produção de conhecimento e tecnologia a partir das experimentações 
em territórios geográficos e também na sua composição com as demais 
políticas de governo.

Nessa perspectiva, o papel e a função da comunicação são entendidos 
como ferramenta e como prática de transformação da realidade e 
compreendido como processo de produção dos sentidos sociais. A relação da 
“Comunicação e Saúde” demarca um campo formado por teorias e métodos, 
políticas, práticas, instituições e interesses, tensões e negociações. Um campo 
de interface, que traz na sua gênese a complexidade de dois outros campos 
por si mesmos multidisciplinares e compósitos, acentuando a necessidade 
de desenvolvimento de métodos que permitam sua apreensão. (ARAÚJO; 
CARDOSO, 2008).

A comunicação assume um compromisso social e libertador e não 
simplesmente como o foco em responder as necessidades mercadológicas 
e a lógica capitalista. Mas sim, como uma prática e um campo social mais 
democráticos e participativos, reconhecendo o protagonismo e autonomia 
da população. Com isso, no fim da década de 90, começa-se a discutir no 
Brasil a Comunicação Pública (CP), como um conceito menos vinculado à 
comunicação organizacional e mais voltado a uma prática  da informação 
para a construção de cidadania (BRANDÃO, apud DUARTE, 2007).

A comunicação nessa dimensão pública, que aposta na democracia e na 
produção de cidadania, sem reduzir-se apenas ao aspecto governamental, 
tem um papel e uma função essencial no campo da saúde. Reitera a luta 
constante pelo fortalecimento e defesa do SUS como política pública na 
garantia de igualdade e de direitos sociais.

 

4 conclusão

 Discorrer sobre o contexto histórico que originou o SUS, elementos e 
movimentos que foram essenciais para a sua consolidação enquanto política 
pública de saúde, evidenciando os marcos e os esforços que são contínuos 
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e permanentes para defender um projeto político que vá ao encontro dos 
interesses e necessidades da sociedade, tem o objetivo de uma maior 
apropriação e ampliação dos sentidos e de apropriação acerca do assunto 
em questão.

Compreender o SUS não como mercadoria,  não pertencendo a um 
governo, mas sim à população, agregando valor de uso e não de troca, traz 
uma relação de maior responsabilidade no posicionamento e na atuação de 
toda população. População essa que, mais do que ser usuária dos serviços 
de saúde, também deveria ter um papel mais protagonista e corresponsável 
na reorganização do sistema como garantia de uma política de produção de 
saúde e de vida. 

Certamente o Sistema Único de Saúde é uma das maiores conquistas 
da sociedade brasileira das últimas décadas, mas que ainda permanece em 
construção, em constante formulação: uma obra aberta. Inegável reconhecer 
suas inúmeras dificuldades, fragilidades e desafios. Por este motivo, investe-
se cotidianamente em programas e políticas que possam ir ao encontro 
do seu fortalecimento, sustentação e garantia de uma saúde integral, com 
resolutividade e qualidade a população.  

Com este propósito constituiu-se a Política Nacional de Humanização – 
PNH, que estrutura conceitualmente seu referencial teórico e metodológico 
no sentido de trazer temas essenciais para as práticas de atenção e de gestão 
para a pauta. Aposta em novos modos de operar, novos jeitos de gerir e 
cuidar, garantindo em seu método os princípios do SUS de democracia e de 
inclusão social.

No contexto histórico do SUS, ainda na década de 80, é importante 
reconhecer e valorizar que para um modelo pautado na lógica de 
descentralização e inclusão, a mobilização, os movimentos sociais e a 
produção coletiva foram fundamentais para garantir a democracia como um 
princípio essencial e estruturante à viabilização do SUS.

Já no campo da comunicação, a dimensão do público com o caráter 
de construção de cidadania e democracia, é pautada no Brasil cerca de 
10 anos mais tarde, sendo essa discussão enquanto conceito ainda rasa e 
pouco explorada. Ainda prevalece um modelo centrado na lógica capitalista 
e na relação com o mercado. Numa atuação mais voltada na busca do 
convencimento, persuasivo ou na venda de uma imagem na relação Estado/
Governo com o público envolvido.

Há um acúmulo importante na área da saúde, principalmente com a 
contribuição da Reforma Sanitária, responsável por defender a concepção e 
a relação de saúde que sustentam os modelos vigentes atuais, embora ainda 
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estejam em constantes disputas. Para um maior diálogo e interação entre 
estes dois campos, a comunicação com menor acúmulo nesta perspectiva 
de construção social, precisa intensificar sua atuação. É necessário investir na 
produção de conhecimento para a qualificação das ofertas, tanto no âmbito 
da formação, quanto da prática de mercado para que estejam mais próximas 
às necessidades e aos interesses públicos.

A atuação da comunicação na área da saúde precisa cumprir um papel 
e um compromisso social que venha ao encontro de possibilitar a informação 
como produção de cidadania. Como conceito e instrumento que garantam 
espaços de produção mais democrática, para uma sociedade que se reconstitui 
e se reconstrói nas suas relações em bases mais éticas e solidárias, com mais 
informação, participação, diálogo e construção coletiva. 

Já no âmbito da cogestão, conceito defendido pela Política Nacional 
de Humanização como forma de gestão, a comunicação pública poderá 
ser uma importante aliada. Tanto na formulação e elaboração, quanto na 
construção de formas mais compartilhadas e democráticas de gerir e de 
cuidar os espaços e serviços de saúde. Pensar modus operandi que garantam 
maior participação e de diálogos entre trabalhadores, gestores e usuários, 
que possibilitem a análise e a discussão de como se organizam os processos 
de trabalho, de gestão da clínica, de produção do cuidado de interação 
social. Instituindo experimentações e experiências que por meio de pensar 
as práticas do trabalho e da gestão possam estabelecer relações mais éticas, 
solidárias e de cuidado entre os sujeitos.

Apostar em modelos instituintes que possibilitem a maior participação 
popular, uma gestão mais participativa, com maior interação entre quem 
planeja, quem executa e quem usa o serviço é a aposta da Política Nacional 
de Humanização. Através dos seus princípios, diretrizes e dispositivos, a PNH 
opera para o fortalecimento e a implementação de práticas mais democráticas 
e solidárias na gestão e na atenção do SUS.  Com isso, a comunicação pública, 
enquanto conceito, passa a ter uma função fundamental na construção, na 
aproximação e na participação social, como elo de interação e de produção 
de conhecimento. 
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percepção da QUalidade e na satisfação dos 

clientes do VareJo de candelária/rs

Lilian Alves

1 introdução

O varejo compreende atividades relacionadas a transações de vendas 
direcionadas ao consumido final. Como decorrência, compreende-se a 
importância do varejo como uma atividade econômica, e de como ele 
afeta todos de forma direta e indireta. A pesquisa no campo do varejo é 
ampla, profunda e rica, sendo um dos campos mais férteis dentro do 
marketing (GREWAL; LEVY; KUMAR, 2009).

Atrair consumidores é uma das necessidades de todos os varejistas, mais 
do que conquistar clientes, é necessário retê-los, pois a competitividade neste 
setor mercadológico está cada vez mais acirrada. Sendo assim as empresas 
varejistas devem desenvolver estratégias variadas buscando diferenciar-se 
da concorrência.  

Möwen e Minor (2003) definem a satisfação do consumidor como uma 
atitude em geral e como um julgamento de avaliação pós-compra resultante 
de uma compra específica.

Nesse contexto, é considerado o desenvolvimento das empresas no 
varejo em geral, trazendo, assim, atitudes transformadoras dos consumidores 
os quais buscam sempre a satisfação no atendimento. Com base nisso, as 
empresas por sua vez devem buscar ao máximo a excelência no atendimento 
para satisfazer seus clientes.

Carvalho e Lara (2007) verificaram que, em um ambiente altamente 
competitivo, é de suma importância a qualquer varejista compreender que 
medida o consumidor deseja e valoriza diversos atributos oferecidos. Essa 
prática evita que se façam investimentos em atributos irrelevantes para o 
consumidor.

 Parente (2000) menciona como atributo varejista a variedade, 
amplitude e profundidade do mix de produtos; o layout, planograma e 
departamentalização como forma de apresentação do varejo; prazo, forma 
de pagamento e preço dos produtos; proximidade e facilidade de acesso na 
variável ponto e localização. 
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atributos de escolha que influenciam na percepção da qualidade e na satisfação dos 
clientes do varejo de candelária/rs

Atributos como qualidade, preço e atendimento, organização dos 
produtos, espaço de circulação, entre outros aparecem como reivindicações 
básicas para o consumidor.  Dessa forma, o desenvolvimento e a implantação 
de estratégias cada vez mais focadas nos clientes vêm sendo um dos grandes 
deveres dos varejistas. 

Em razão da importância que os atributos de escolha dos clientes 
exercem no processo de decisão de compra e na avaliação dos serviços 
prestados, a pesquisa buscou responder: Quais os atributos que os clientes 
utilizam para avaliar os serviços do varejo de Candelária/RS?

 Para tanto, o objetivo deste artigo é justamente identificar os 
principais atributos de escolha que influenciam na percepção da qualidade 
e na satisfação dos clientes do varejo de Candelária/RS, de modo que os 
atributos identificados na pesquisa possam subsidiar e contribuir para o 
desenvolvimento de futuras pesquisas e estudos.

Segundo Froemming (2001, p. 60) “conhecer os atributos importantes 
na avaliação do cliente é fundamental para fornecer qualidade superior nos 
encontros de serviços, pois indicam os pontos fundamentais na entrega do 
serviço que podem ser alvo de incremento de melhoria”.

O presente estudo justifica-se pela contribuição social aos milhares de 
clientes do varejo de Candelária. A partir dos resultados deste estudo, as 
empresas varejistas poderão avaliar e analisar quais são os atributos que 
mais se destacam na opinião dos seus clientes e quais os que eles julgam 
mais importantes, podendo assim atendendo as necessidades e desejo dos 
seus clientes. Após avaliação o resultado da pesquisa será feita a elaboração 
de estratégias as quais serão recomendadas as empresas varejistas para que 
consigam buscar a satisfação e excelência no atendimento de seus clientes.  

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: após essa breve 
introdução, uma revisão teórica sobre varejo; marketing de serviços; 
satisfação do consumidor; a seguir, a apresentação do método utilizado para 
o desenvolvimento da pesquisa; na sequência os resultados obtidos com a 
aplicação da pesquisa; e por fim, as considerações finais sobre o estudo.

2 Varejo 

É fácil distinguir a importância do varejo no contexto mercadológico e 
econômico, sendo este o responsável por gerar empregos e girar a economia. 
Em virtude de sua relevância, constantemente o tema recebeu atenção 
especial de diversos autores, os quais contribuíram para a origem de diversas 
definições do setor:
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Levy e Weitz (2004, p. 6) definem varejo como “um conjunto de 
atividades de negócios que adicionam valor aos produtos e serviços vendidos 
aos consumidores para seu uso pessoal ou familiar”. Kotler e Armstrong 
(2000, p. 540) delimitam como “todas as atividades de venda de bens ou 
serviços diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo”. 

Já para Donato (2012), o varejo é uma das atividades mais pioneiras 
que a sociedade conhece. O ser humano, há muito tempo, está acostumado 
a negociar mercadorias, desde as formas primitivas de escambo, passando 
pela evolução mercantilista que envolvia as primeiras trocas monetárias, até 
chegar às formas de comercialização modernas, com a utilização de dinheiro, 
talões de cheques, cartões de créditos, transações eletrônicas, entre outros.

Apesar da existência de inúmeras definições, ambas se concentram 
em um mesmo objetivo. De acordo com Parente (2000), os estudos sobre 
varejo vêm sofrendo com a rapidez e o progresso de mudanças, já que vários 
modelos e formatos de lojas foram modificados e novos formatos surgiram 
com o objetivo de ser mais eficientes e mais adequados às necessidades 
do mercado e do consumidor. Com isso o consumidor, por sua vez, tem 
expectativas maiores, aos níveis de serviços que serão oferecidos pelas 
empresas.

Berry (1999, p. 58), ao analisar o futuro do varejo, exprime que,

os tempos da concorrência simples, baseada no preço, estão 
ficando para trás. Daqui pra frente, os varejistas deverão se 
adequar ao modelo de criação de valor para seus clientes, o 
que implica no maximizar benefícios valiosos, minimizando 
os custos e adotando algum diferencial em relação aos 
concorrentes, diferencial esse que esteja em mutação, para não 
ser imitado.

Para Gonçalves (1995, p. 55), “o caminho para o futuro será trilhado por 
aqueles que considerarem a imprevisibilidade dos desejos e necessidades 
de cada consumidor não como problema, mas como uma oportunidade de 
diferenciação, de agregar valor a serviços e de tornar fiéis os seus clientes”.

Em meio a essas mudanças, as empresas, para conquistarem sucesso, 
deverão ser capazes de visualizar o consumidor, sendo estes os fatores 
determinantes para obterem sucesso.

Conforme Dunne e Lusch (1999, p. 621), “o varejo consiste na atividade 
final, ou seja, colocar a mercadoria desejada pelos consumidores no lugar 
certo, na hora certa e com o preço certo, além de promover serviços para os 
consumidores”.
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“O varejista agrega valor ao sistema de distribuição. Há vantagens 
tanto para as empresas que participam na distribuição dos produtos 
quanto para seus consumidores” (LAS CASAS, 2000, p. 17). O varejo é de 
suma importância para a economia; é por conta dos canais de distribuição 
que muitas vantagens são oportunizadas tanto para quem produz o que 
será comercializado quanto para quem consome. Este setor é marcado 
por contínuas inovações em seus canais de venda. O varejista faz parte de 
uma logística de distribuição ficando em meio ao produtor e o consumidor, 
exercendo um papel intermediário, funcionando como um elo entre o 
nível do consumo e o nível do atacado e a produção. Entre o fabricante 
e o consumidor existem estruturas diferentes dos canais de distribuição, 
conforme é apresentado na Figura 1:

figura 1 – níveis de canais de distribuição

Fonte: Parente, 2000.

Entretanto, quanto mais intermediários houver em meio à transação, 
haverá mais necessidade de instruir estratégias de marketing, de forma 
eficiente, para que um comportamento inadequado não venha a comprometer 
todo o processo. Em meio a esse processo há uma grande necessidade de 
trabalho integrado, entre os participantes, visando assim mais eficiência nas 
transações e distribuição dos produtos.
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2 marketing de varejo

 A American Marketing Association oferece a seguinte definição: 
Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação 
do preço (pricing), a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para 
criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais” (KOTLER; 
KELLERS et al., 2006, p. 4).

Segundo a definição mais recente da American Marketing Association 
(AMA) aprovada em julho de 2013; Marketing é um conjunto de atividades 
e processos instituídos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que 
possuam valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade 
em geral.

As boas oportunidades de negócio vêm atreladas a uma concorrência 
acirrada e isto acaba por resultar na necessidade de estratégia e planejamento 
das empresas. Para Kotler (2000, p. 540) 

as decisões de marketing que os varejistas tomam são tão 
importantes, pois são estas decisões que decidem o futuro do 
empreendimento. Os principais cuidados nessas decisões são: 
Decisões de Mercado – Alvo e Posicionamento; Decisão de 
Preço; Decisão de Promoção; Decisão de Localização.

O varejo precisa de uma boa administração e de administradores que 
planejem, organizem, dirijam e controlem o crescimento, a sobrevivência e o 
futuro dos seus negócios. 

Com isso o Marketing de Varejo tem como seu principal diferencial a 
maneira como se comunica com o consumidor, muitas vezes descrevendo 
pouco sobre os produtos em si, preocupando-se principalmente em destacar 
uma ocasional oferta ou preço promocional. Todos os esforços estratégicos 
da Comunicação no intuito de atingir o consumidor final, onde, pode ser 
o mais dinâmico setor da economia, requer um cuidado especial e se faz 
necessário uma adequação de cada ponto de venda. Com o público onde o 
negócio estiver atendendo.

Para conquistar o novo cliente, o marketing de varejo tem assumido a 
posição de instrumento fundamental do empreendedor. Riccioppo Júnior 
(2002, p. 24) aponta alguns passos fundamentais para a obtenção desse 
objetivo:

1) Planejamento: A organização e a priorização dos recursos e 
das ações a serem executadas.

2) Habilidade: A preparação nas habilidades pessoais para o 
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sucesso das ações planejadas.

3) Ação: A ação dentro do planejado e com as habilidades 
desenvolvidas.

4) Controle: O controle sobre as ações e sobre os resultados 
parciais e finais.

É importante para a organização não só a manutenção dos clientes já 
existentes, como também a busca por novos clientes e, principalmente, a 
fidelização de todos. 

Os varejistas são considerados intermediários de marketing, pois atuam 
como revendedores. Hoje em dia, os profissionais desse setor veem os 
intermediários de marketing como parceiros, que também agregam valor ao 
produto e não só mais como um canal de distribuição, para se chegar até o 
consumidor final. 

Conforme Kotler e Armstrong (2003) existem cinco tipos de mercado 
em que a empresa pode encontrar seus clientes: 

a) mercados consumidores: é composto por indivíduos e famílias que 
compram bens e serviços para uso pessoal; 

b) mercados de negócios: compram os bens e serviços para 
processamento posterior ou para usá-lo em seu processo de produção; 

c) mercados revendedores: compram os bens e serviços para revenderem 
com uma margem de lucro; 

d) mercados governamentais: é constituído por órgãos do governo de 
compram bens e serviços para os serviços públicos ou para doar a quem 
necessita deles; 

e) mercados internacionais: é composto de compradores de outros 
países, incluindo consumidores, produtores e revendedores. 

Cada tipo de mercado possui características diferentes, por isso deve ser 
feito um cuidadoso estudo em relação ao mercado que a empresa pretende 
atuar.

É preciso trabalhar os aspectos tangíveis de um serviço, sendo esse a 
parte visível onde o consumidor pode palpar, testar entre outros aspectos. 
Mas também tem que se trabalhar o intangível, que a expectativa que o 
consumidor está esperando do produto ou serviço já que isso não está visível 
aos olhos do cliente, é preciso investir em informações. Para que se consiga 
essas informações é viável investir em pesquisa de mercado onde podem ser 
reveladas as expectativas dos clientes com os aspectos tangíveis.
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A ideia de que o sucesso e a longevidade das empresas estariam no 
atendimento aos clientes e às suas necessidades e desejos, e que as empresas 
necessitariam orientar-se para o mercado difundiu-se com o manifesto 
“Miopia em Marketing”, de Theodore Levitt, publicado em 1960 na Harvard 
Business Review (URDAN; ROCHA et al., 2006). Este manifesto mostrou que as 
empresas fracassavam por não compreenderem as expectativas dos clientes 
e nem a maneira como diferentes produtos e serviços vão se sucedendo no 
atendimento dessas necessidades e desejos.

3 satisfação do consumidor

É válido considerar que muitas pesquisas caminham para a compreen-
são sobre a satisfação do consumidor e qualidade percebida a fim de reali-
mentar e controlar o esforço de uma empresa sob o ponto de vista de seus 
clientes (MARCHETTI; PRADO et al., 2001).

Porém, a dúvida que permanece latente é, até que ponto os 
consumidores, no seu cotidiano, percebem os esforços das empresas no 
sentido de levar ao mercado o tão propagado foco no cliente (PINTO; 
SANTOS; ALVES et al., 2012).

A satisfação com um serviço, por sua vez, é considerada um dos fatores 
fundamentais para manter os clientes e também ter uma imagem positiva da 
empresa. Davis, Chase e Aquilano (2001, p. 291) definiram que a “satisfação 
do cliente está relacionada com a comparação entre uma expectativa do 
cliente quanto ao desempenho de um serviço e a sua percepção daquele 
desempenho”. 

A satisfação é aquilo que está ligado à qualidade do serviço que se presta. 
Só haverá satisfação do cliente se ele perceber que a empresa empenhou-se 
de fato em descobrir o que ele necessitava e desenvolveu para ele o produto 
adequado (YEVDOKYMENKO et al., 2013).

A percepção do consumidor quanto à dedicação, assertividade e 
eficácia da empresa em lhe atender, somada à consideração de satisfação e 
segurança reconhecida na relação de troca, representa para si uma barreira 
significativa à mudança, enquanto que para a empresa reflete como uma 
vantagem competitiva que a protege de uma competição de preços (DWYER; 
SCHURR; OH et al., 2006).

Podem, porém, estas empresas se livrar da concorrência acirrada de 
preços, mas ao caminharem para um posicionamento de marca que se conecte 
com os consumidores em um nível mais pessoal, podem se deparar com uma 
nova forma de concorrência ainda mais disputada dentro de nichos cada 
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vez mais específicos de mercado para ser aceita como parte da expressão 
pessoal do consumidor e ser reconhecida e aceita para fazer parte de seu 
estilo de vida (CHERNEV et al., 2011).

Para uma empresa atuar ligada ao estilo de vida de seus consumidores 
exige um grande esforço deliberado e consciente de incorporar a orientação 
para o mercado como estratégia organizacional. Pois requer um conjunto 
muito diferente de habilidades e competências do que as empregadas na 
concorrência de atributos funcionais (CHERNEV et al., 2011). De modo que 
somente as empresas que realmente atingirem um alto grau de competência 
em estabelecer uma relação verdadeira e de real valor com o consumidor 
e suas identidades serão bem sucedidas nesta estratégia (CHERNEV et al., 
2011).

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2011), a razão mais 
contundente para as empresas se preocuparem com a satisfação dos 
consumidores, está relacionada ao fator de decisão do cliente com base 
na aquisição de produtos ou serviços da mesma empresa. As avaliações 
pós-compra apresentam extrema importância na manutenção e fidelização 
do cliente, pois aqueles que não tiveram suas expectativas alcançadas, 
dificilmente realizarão nova aquisição na mesma empresa.

4 procedimentos metodológicos

A metodologia empregada na pesquisa foi um estudo exploratório 
qualitativo para identificar os atributos que influenciam no processo de 
compra a fim de identificar quais atributos adotados pelos clientes que tenha 
efetuado compra no varejo da cidade de Candelária/RS. Com o objetivo de 
gerar uma lista de atributos, foram abordadas 100 pessoas que tivessem 
efetuado compras, nos últimos 30 dias, no varejo de Candelária, município do 
interior do Rio Grande do Sul, por meio de um questionário não estruturado 
a partir da técnica do incidente crítico, realizada pessoalmente pela autora. 

Hayes (2001) propõe a utilização da técnica do incidente crítico para 
identificar aspectos ou incidentes positivo-negativos em serviços com base 
nas percepções dos clientes. Já para Zeithaml e Bitner (2003) a técnica do 
incidente crítico consiste no levantamento de depoimentos de experiências 
satisfatórias como insatisfatórias dos clientes com os serviços. Mello 
Moyano (2015), que em sua tese pesquisou técnicas para a identificação 
das expectativas dos consumidores, concluiu dentre as inúmeras técnicas 
pesquisadas, que a técnica do incidente crítico é a mais apropriada para a 
identificação dos atributos segundo a percepção do cliente. 
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Os atributos têm pesos muito diferentes em relação a sua importância e 
satisfação junto ao cliente, o que torna pertinente conhecer o que realmente 
se passa na mente do consumidor. Para os autores, a técnica é ideal para 
capturar as expectativas e impressões dos clientes acerca dos serviços, 
proporcionando subsídios iniciais para condução de pesquisas futuras.

 Malhotra (2006) refere-se à pesquisa exploratória como um método 
de análise que visa uma melhor compreensão da situação-problema para o 
pesquisador. A pesquisa qualitativa é um método de pesquisa exploratório 
baseado em pequenas amostras que propiciam percepções e compreensões 
sobre o contexto do problema (MALHOTRA, 2006). 

Para coleta dos dados, utilizou-se como critério de público-alvo, homens 
e mulheres acima de 16 anos e candelarienses que tivessem efetuado compra 
no varejo de Candelária em um período de aproximadamente 30 dias. Para 
coleta dos incidentes, utilizou-se um questionário não estruturado. Cada um 
dos entrevistados descreveu até cinco experiências de incidentes positivos 
e negativos que vivenciou ao ter efetuado a sua compra. A coleta dos dados 
ocorreu no primeiro e no segundo semestre de 2015.

Na tabulação das respostas, utilizou-se o recurso computacional, feita 
em planilha do Excel para identificação dos atributos e a utilização do sistema 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para conclusão das analises 
e tabulação dos dados.

A técnica se constituiu em analisar incidentes (positivos e negativos) e 
agrupá-los por critério de repetição ou semelhança no significado das palavras 
(análise de conteúdo). Para cada grupo de incidentes (palavras) semelhantes, 
constitui-se um atributo. Atributos esses que podem ser utilizados para a 
elaboração de questionários para futuras pesquisas na área.

5 análise dos resultados e discussão

O objetivo principal das análises é permitir ao pesquisador, o 
estabelecimento das conclusões a partir dos dados coletados, (MATTAR, 
2011).

A partir de uma amostra de 100 clientes do varejo de Candelária/RS 
obteve-se os atributos que influenciam na percepção da qualidade e na 
satisfação dos clientes do varejo de Candelária/RS.

O perfil da amostra foi constituído por 70% de mulheres e 30% de 
homens, cuja faixa-etária estava entre 16 a 59 anos de idade, e a faixa-etária 
média predominante foi de 31 anos. 
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A entrevista também possibilitou a identificação dos setores. A 
consolidação das respostas relacionou 9 setores, dos quais os quatros mais 
citados foram, confecção, móveis e eletrodomésticos, supermercados e bazar.

tabela 1 – setores citados na entrevista
número de 

citações
percentual 
(citações)   setores indicados

44 44%   confecção 
26 26%   móveis e eletros
20 20%   supermercados
4 4%   bazar
2 2%   agroindústria
1 1%   madeireira
1 1%   peças automotivas
1 1%   perfumaria
1 1%   ótica

100 100%    

Fonte: Autora da pesquisa (2015).

Considerando-se que cada participante da amostra teve a opção de 
atribuir até cinco incidentes positivos e até cinco incidentes negativos com base 
em sua última experiência de compra obtiveram-se 500 incidentes positivos 
e 500 incidentes negativos mencionados, totalizando 1000 incidentes que 
após serem agrupados por semelhança e repetição de palavras pela autora 
com auxilio computacional, resultando em uma lista de atributos que foram 
agrupados por macro dimensões. Os resultados obtidos estão apresentados 
na Tabela 2. A importância de uma análise criteriosa dos atributos é ratificada 
em um estudo feito por Gallon, Silva, Hein, Toledo Filho e Olinquevitch (2007), 
onde se demonstrou que atributos como compra pela internet e degustação 
são pouco relevantes para os consumidores.

tabela 2- atributos de avaliação no serviço do varejo

 
número de 

citações
percentual 
(citações)

percentual            
(nº entrevistas)

atributos                                            
(macro dimensões)

  205 21% 2,05% atendimento
  186 19% 1,86% prodUto
  168 17% 1,68% infraestrUtUra-interna

  160 16% 1,60%
preço/condições de 
paGamento

  59 6% 0,59% infraestrUtUra
  44 4% 0,44% localiZação
  43 4% 0,43% ambiente

(continua)
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  37 4% 0,37% promoção
  33 3% 0,33% serViço
  23 2% 0,23% horário de atendimento
  13 1% 0,13% comUnicação
  6 1% 0,06% Vitrine
  6 1% 0,06% QUalidade
  4 0,40% 0,04% estoQUe
  3 0,30% 0,03% seGUrança
  3 0,30% 0,03% acessibilidade
  2 0,20% 0,02% confiança
  1 0,10% 0,01% frete
  1 0,10% 0,01% tUrnoVer
  1 0,10% 0,01% descrição
  1 0,10% 0,01% diVersidade
  1 0,10% 0,01% Uniforme
total 1000 100% 10%  

Fonte: Autora da pesquisa (2015).

O atributo que reuniu maior número de incidentes mencionados foi 
atendimento com 21%, produto 19%, infraestrutura-interna 17%, preços/
condições de pagamentos 16%. Sendo esses os atributos mais citados na 
pesquisa.

Zeithaml (1988), Peter e Olson (1999) definem os atributos com base 
em características funcionais, físicas ou não, facilitando a identificação das 
suas peculiaridades e, consequentemente, a forma de ação mercadológica 
a ser realizada sobre eles. Dessa forma, os resultados deste trabalho têm 
implicações para pesquisa futuras.

6 considerações finais

O artigo objetivou identificar os principais atributos de escolha que 
influenciam na percepção da qualidade e na satisfação de clientes do varejo, 
para isso, foi realizada uma pesquisa exploratória quantitativa,  envolvendo 
uma amostra por conveniência de 100 clientes do varejo do município de 
Candelária/RS, a partir de entrevistas realizadas pela técnica do incidente 
crítico. Ao todo, foram obtidos 1000 incidentes, dos quais todos foram 
validados e aproveitados, os quais após serem analisados por semelhança 
de conteúdo e significado resultaram em uma lista de 23 atributos que 

 
número de 

citações
percentual 
(citações)

percentual            
(nº entrevistas)

atributos                                            
(macro dimensões)

(conclusão)

tabela 2- atributos de avaliação no serviço do varejo
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influenciam na percepção da qualidade e na satisfação de clientes do varejo. 
Os atributos mais expressivos citados em ordem foram: atendimento, produto, 
infraestrutura-interna, preço/condições de pagamento, infraestrutura, 
localização, ambiente, promoção, serviço e horário de atendimento.

De maneira geral, atributos com maior desempenho têm maior 
importância declarada. Garver (2003) argumenta que a importância dos 
atributos pode ser dada pela importância declarada explicitamente pelos 
clientes, ou pela importância derivada estatisticamente.

Os atributos identificados nesta pesquisa poderão subsidiar e contribuir 
para o aprimoramento de futuras pesquisas de estudos no âmbito acadêmico 
e também a gerências do setor varejista, uma vez que já foram investigados 
quais seriam os atributos que influenciam na percepção da satisfação dos 
consumidores. 

Entende-se que o trabalho alcançou o objetivo proposto, na medida 
em que mostrou as dimensões de avaliação dos atributos considerados 
importantes pelos clientes. 

É fato que a pesquisa apresentada neste artigo apresenta a limitação 
de ter sido apenas exploratória. Contudo, permitiu a geração de informações 
importantes, que, ratificadas por uma pesquisa quantitativa-descritiva, 
podem conduzir o desenvolvimento de estratégias que gerem o aumento da 
satisfação dos clientes no varejo de Candelária/RS.
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depoimento de braUlio matheUs staUb

Ano da Formatura: 2014/01

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp da 
Unisc.

Acredito que o momento mais 
esperado por todos que sonham 
em concluir um curso universitário 
é a solenidade de formatura. 

Nessa data, todo esforço e de-
dicação que despendi durante anos 
foram recompensados. Ainda fui 
agraciado com o mérito acadêmico, 
com melhor média de notas entre 
os formandos daquela turma de RP. 
Foi uma noite inesquecível, assim 
como toda minha trajetória enquanto estudante. Receber as congratulações 
de mestres que muito admiro, ao lado de colegas que me acompanharam na 
Universidade, foi um momento, realmente, memorável.

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

Uma campanha que promovia a gentileza (“Ser gentil é legal”) foi 
algo diferente e marcante que me recordo com destaque. Ela estava sendo 
promovida quando eu estava iniciando o Curso na Universidade e, por ser 
uma proposta diferente na época, chamou atenção e foi bastante divulgada. 
Não era um evento, não era um produto, não era um serviço. Era uma proposta 
de resgate de valores básicos como educação e cordialidade nas relações 
interpessoais, muitas vezes perdidos atualmente.
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explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

Além de todas as disciplinas curriculares, essenciais para a formação 
acadêmica, o Curso de Comunicação Social, como um todo, disponibiliza 
muitas oportunidades para seus alunos. O Curso de RP, em específico, foi 
base para meu desenvolvimento e maturidade profissional e pessoal. Através 
dele também conheci pessoas incríveis, que são verdadeiras referências no 
que faço. Sou muito agradecido por tudo que vivenciei durante o curso e por 
todas as possibilidades que ele me apresentou.

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

Palestras e workshops com profissionais que eram (e muitos ainda são) 
referência em suas áreas de atuação, semanas acadêmicas, festas, eventos 
promovidos pelos próprios estudantes (alguns até estratégias de ação em 
disciplinas curriculares), etc. Os eventos sempre fizeram parte da habilitação 
de RP e eram uma ótima oportunidade para construção de novas amizades e 
fortalecimento do relacionamento com colegas e professores, proporcionando 
muitos aprendizados e momentos de descontração.

escreva uma mensagem.

Quero prestar meu sincero e carinhoso agradecimento a todos os 
professores da Unisc, que sempre estiveram à disposição para compartilhar 
conhecimento e experiência, e saudar a todos os colegas que conheci durante 
a trajetória universitária. Que o Curso de RP possa continuar formando 
profissionais com senso crítico, capazes de compreender os fenômenos 
sociais do universo onde estamos inseridos, em nível de excelência nas 
habilidades técnicas da profissão e que estejam cada vez mais preparados 
para encarar os competitivos mercados que os esperam. 

Parabéns pelos 20 anos de história e que venham muitos mais! 

Sucesso!



depoimento de Gisele simão

Ano da Formatura: 2010

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp da Unisc.

Tenho muito nítidas as lembranças 
do meu primeiro semestre, de chegar 
na Universidade, onde tudo é novo. 
Conhecer os colegas, os professores, 
as salas onde teremos aula. A disciplina 
de Introdução à Comunicação foi o 
pontapé inicial para essa admiração e 
orgulho que sinto do Curso de Relações 
Públicas, na época eu ainda fazia 
Produção em Mídia Audiovisual e foi 
durante os três primeiros semestres que 
puder perceber: todas as coisas que eu 
achava mais interessantes eram feitas 
pelos profissionais relações públicas. 
A gente chega na Universidade cheia 
de certezas e com o passar do tempo 
percebemos que tudo pode mudar no caminho.

 

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

Ao falar do Curso de Comunicação Social, não tem como não lembrar 
do bloco 15 e a pracinha entre a coordenação e os laboratórios. Era o local 
aonde íamos antes de começar a aula, todo mundo chegava ali antes de ir 
para a sala, sempre ao som da MICROPHONIA, rádio da A4.  Teve uma vez em 
que a gente organizou uma festa junina ali, foi muito engraçado, esses dias 
ainda encontrei as fotos do casamento caipira, algumas gurias irreconhecíveis, 
vestidas de padre, noivo, noiva.

O barzinho do bloco 12 também trás boas recordações, lugar para 
encontrar as colegas no intervalo e depois da aula, quando não estávamos 
na mesma disciplina. Naquela época não existiam as redes sociais (o Orkut 
sim, mas só no computador), então precisávamos ter um “local de encontro”, 
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cada uma que saía da aula esperava as outras ali, muitas vezes pra ir comer 
batata frita no 22.

explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

Hoje trabalho como RP na Assessoria de Comunicação e Marketing 
da Unisc e muito da minha experiência se deu devido aos aprendizados e 
contatos que tive através do Curso de Comunicação Social. Os professores 
sempre foram muito motivadores e encorajadores, para que procurássemos 
oportunidades na nossa área, para que fizéssemos estágios, projetos 
experimentais e trabalhos acadêmicos em empresas da região.  Sempre fomos 
muito estimulados para procurar experiências fora da sala de aula e isso de 
certa forma foi muito importante, pois estar em contato com o mercado é um 
fator diferencial quando se fala em relações públicas. 

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

As semanas acadêmicas, o projeto Diálogos Universitários, a própria 
disciplina de eventos, que nos proporcionou inúmeras experiências. A 
campanha “Ser gentil é legal”, da disciplina Campanha de RP também foi 
bem marcante, ainda hoje vejo adesivos em alguns setores aqui da Unisc. 

É impossível citar apenas um evento, foram muitos e todos eles 
relevantes para a trajetória acadêmica. Sem contar as viagens do curso, não 
pude participar de muitas, mas com certeza a ida ao Abrapcorp na PUCRS 
em maio de 2010 e a viagem para a gravação do programa Altas Horas em 
São Paulo foram inesquecíveis.

escreva uma mensagem.

Fazer parte de 12 dos 20 anos do curso de RP da Unisc com certeza é 
um orgulho, principalmente por saber que a nossa área está cada vez mais 
próspera e reconhecida pelo mercado. Ter continuado essa convivência 
mesmo após o término do curso, através das semanas acadêmicas, de 
eventos, de atividades em sala de aula e contato constante com professores 
(que viraram conselheiros) é muito importante pra mim. 

Sou imensamente agradecida por todas as coisas que aprendi e pelas 
pessoas que conheci na graduação. Nessa fase criei laços muito fortes, 
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conheci pessoas que estão comigo até hoje. Os relacionamentos (que tanto 
estudamos) com certeza são a herança mais importante da minha graduação 
em RP na Unisc. <3



depoimento de laUra da crUZ nobre

Ano da Formatura: 2012

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp 
da Unisc.

Acredito que o que mais 
me marcou no curso foi a 
direção de uma das minhas 
áreas de atuação, a que mais 
me identifico: cerimonial.

Eu não tinha muita expe-
riência em apresentação de 
eventos, cerimonial e proto-
colo, porém eu tinha familiari-
dade com o microfone devido 
ao fato de ser declamadora de 
poesias na época (nunca deixei de ser, nunca se deixa, na verdade), o fato 
é que a Liza sabia disso, e achou que seria interessante eu começar a apre-
sentar eventos, ou seja, ser a mestre de cerimônias. Eis que surgiu um con-
vite, nunca vou me esquecer, foi na sala 101, eu estava nervosa, porém feliz, 
porque de alguma maneira eu sabia que estava só começando a conhecer a 
profissão que me realizaria. E desde lá  apresento eventos sempre como se 
fosse aquele primeiro, aquele frio costumeiro na barriga, aquela vontade de 
dar o meu melhor. Já se passaram 11 anos desde aquele dia, e a Liza sabe a 
gratidão eterna que tenho com ela por ter me apresentado a este mundo tão 
fascinante que é o de ser a porta voz  de momentos tão importantes. 

 

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

É impossível pensar na minha época de estudante sem lembrar da famosa 
praça entre o bloco 14 e 15, praça essa que acompanhou tantos momentos da 
minha vida acadêmica: a inquietude inicial de não saber se está no curso certo, 
então eu sentava naqueles bancos, refletia, tomava uma decisão, e claro, no 
final do curso (e eu nunca vou esquecer), foi na praça que recebemos os 
quadros da tão sonhada formatura, nossa, que momentos felizes essa praça 
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presenciou, se ela pudesse falar, faria isso melhor do que eu. 

explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

Sempre digo que um profissional de relações públicas é um profissional 
completo, não que as outras habilitações não sejam, que fique claro, mas eu 
sinto que especificamente o RP tem esse dom de ser múltiplo, de enxergar 
além de tudo, de visualizar o todo, e eu me sinto muito honrada dessa 
profissão ter me escolhido, onde posso desempenhar vários papéis, porque  
ela me permite, e ver que tudo isso foi importante para que eu pudesse 
perceber que eu não preciso me definir, que um bom profissional pode sim 
desempenhar mais de um papel, se assim lhe couber.

Uma particularidade do curso de Relações Públicas da Unisc é o corpo 
docente, porque é muito mais fácil perceber a si mesmo quando contamos 
com professores que acima de tudo são nossos amigos, apoiadores e 
confidentes, e isso, sem sombra de dúvida, é de grande importância aos 
acadêmicos, que buscam no mestre uma inspiração, e eu tive a sorte de ter 
pessoas importantes no decorrer do curso. 

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

Aconteciam muitos eventos comemorativos, como as famosas festas 
juninas da comunicação, as comemorações alusivas ao dia da profissão, mas 
o que mais me lembro eram os eventos da própria disciplina de eventos, 
organizado pelas alunas da disciplina, onde cada grupo realizava um evento 
e o apresentava para a turma, e era ali que percebíamos como era trabalhar 
pensando em todos os acontecimentos, pensando como RP, como profissional. 
Era tudo levado muito a sério, e o mais importante era que os professores 
davam asas às nossas vontades, eu, por exemplo, quando fiz a disciplina, 
por gostar muito de cachorros, sugeri ao grupo um desfile canino, e claro, 
queria levar vários cachorros “de verdade”para a sala de aula. A professora 
na época era a Mônica Pons, que prontamente topou o desafio e deixou com 
que organizássemos o desfile, que tinha até camarim para as grandes estrelas 
da noite, e deu tudo certo, graças ao trabalho em equipe e claro, ao incentivo 
dado pela professora, são estes momentos que ficaram na minha lembrança. 
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escreva uma mensagem.

Toda a vez que falo sobre a nossa profissão, eu gosto de citar uma 
frase que infelizmente não sei o autor, mas que pra mim é um mantra para o 
profissional de RP: 

“As grandes oportunidades de ajudar os outros são raras, mas as 
pequenas acontecem todos os dias.~



depoimento de michele alUana amador  

Ano da Formatura: 2006/2 

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp da 
Unisc.

Um dos fatos mais especiais 
que me marcou, foi a possibilidade 
de desenvolver o estágio na ASAN 
– Asilo de Idosos. Eu já conhecia 
um pouco, mas com o estágio pude 
vivenciar o dia a dia da Entidade e 
auxiliar um pouco que fosse com o 
meu trabalho. Na época desenvolvi 
algumas ações e entre elas uma 
campanha para arrecadar toalhas de 
banho, foi um sucesso. Realmente 
foi gratificante fazer esse trabalho. 
Depois da conclusão do estágio, 
continuei realizando um trabalho voluntário por um bom tempo, só parei 
quando comecei a trabalhar em horário comercial e aí já não consegui mais 
conciliar... 

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

Tenho uma lembrança muito boa, conheci pessoas especiais e grandes 
profissionais, professores sempre disponíveis e abertos ao diálogo. Era um 
ambiente muito gostoso de se conviver.   

explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

O curso foi muito importante para me dar a base, a teoria e claro, a 
prática com as cadeiras finais. Muito importante as semanas acadêmicas, 
momentos em que tivemos a possibilidade de ouvir profissionais da área já 
reconhecidos e também participar de oficinas e trocas de ideias, espaços 
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esses riquíssimos! Ao estar estudando ainda, fui selecionada para iniciar a 
área de comunicação na Sicredi Vale do Rio Pardo, uma experiência muito 
especial e com grandes desafios. Após sete anos de Sicredi, “me encontrei” 
no Terceiro Setor, atualmente estou na APAE SCS, desenvolvendo a atividade 
de coordenação de Comunicação e Projetos.   

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

Como sempre trabalhei 40h e estudei, não participei de muitos eventos 
interessantes que aconteciam no meu horário de trabalho. Mas com certeza, 
quando eu podia conciliar, estava lá. O que mais lembro são as palestras, 
especialmente da Semana Acadêmica. Outros eventos legais que fazíamos, 
eram da cadeira de Eventos, sempre muito criativos, aprendíamos umas com 
as outras, era muito legal também.

escreva uma mensagem.

E já se passaram quase 10 anos! Nossa, quando parei pra pensar em 
tudo que já vivi profissionalmente desde que iniciei os estudos no curso de 
RP, é tanta coisa!!! Sou muito feliz por ter escolhido um curso que nos dá 
a possibilidade de atuarmos em diversas “frentes”, no início meu fascínio 
eram os eventos, inclusive foi por eles que escolhi o curso. Mas com o passar 
dos semestres, fui conhecendo tudo em que eu poderia atuar, bom demais. 
Já tive a oportunidade de atuar em uma grande empresa que é o Sicredi, 
desenvolvendo campanhas de produtos, eventos, endomarketing, campanhas 
de marca, etc. Também tive a oportunidade de trabalhar na Unimed, 
conhecendo um pouco mais da área de patrocínios e eventos. Atualmente 
“me encontrei” no Terceiro Setor. Atuo há 4 anos na APAE de Santa Cruz do 
Sul, onde desenvolvo a coordenação de comunicação e projetos. Um trabalho 
muito gratificante, por uma causa mais que especial. Me realizo sabendo que 
a cada dia auxilio para manter as atividades desta Instituição que atende 320 
pessoas com deficiência. 

    



depoimento de natália machado

Ano da Formatura: 2012/2

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp da 
Unisc.

O último ano de faculdade foi 
o mais marcante da minha trajetória 
acadêmica. Mais especificamente a 
monografia e o projeto experimental.

Com a monografia me propus 
encontrar um tema apaixonante 
que fizesse meus olhos brilharem. 
E encontrei. Foi um processo can-
sativo, mas prazeroso, pois além de 
obter nota máxima, tive a oportu-
nidade de ouvir palavras de reconhecimento e incentivo de professores que 
muito admiroao avaliar meu trabalho, foi indescritível. Gratidão, Liza, Yheve-
lin e Adriano. 

E através do projeto experimental, tive a honra e responsabilidade 
de realizar ações para o Curso de Comunicação Social da Unisc,  mais 
especificamente para os alunos da habilitação de Relações Públicas, com a 
aprovação e confiança do Coordenador do Curso, Professor Demétrio Soster, 
que não mediu esforços e incentivos para que as ideias fossem colocadas 
em prática. Mais um desafio, com o apoio da minha amiga e orientadora 
Liza, incentivado e avaliadopelas queridas Fabiana e Yhevelin. A reta final foi 
um momento especial e de superação, pois pude ver o resultado dos meus 
propósitos concretizados. 

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

O movimento, engajamento e dedicação dos alunos, nas ações alusivas 
ao Dia do Relações Públicas, onde o sentimento de pertencimento e orgulho 
sempre foi muito visível. 
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explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

Amadureci muito durante a vida acadêmica, como pessoa e aluna/
profissional. Estive no curso de 2004 até 2012 (com uma pausa de 3 semestres 
durante este período).

Encaro meu retorno para o curso, como um ‘divisor de águas’. Voltei 
com forte desejo de aprender e me dedicar à profissão que havia escolhido. 

A cada entrega de trabalho e conclusão de disciplinas, amadurecia um 
pouco, aprendia muito e obtinha resultados positivos, frutos da dedicação, que 
aumentavam meu desejo de fazer melhor. A graduação também meu deu 
grandes presentes na vida pessoal, meu namorado, companheiro de vida 
e futuro marido, professores e colegas de aula, que se tornaram além de 
colegas de profissão e mestres, grandes amigos. 

A graduação foi imprescindível e grande responsável por despertar a 
profissional que existia dentro de mim, e me tornar uma pessoa mais crítica 
e exigente. 

 

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

Estive durante um longo período no curso, então acompanhei diferentes 
momentos dos eventos. Uma grande diferença que percebo é a dimensão e 
investimento em eventos, corporativos e sociais. Cada vez mais empresas 
e marcas apostam em eventos para relacionamento e fortalecimento da 
imagem.  

escreva uma mensagem.

A nossa imagem profissional começa a ser construída durante a vida 
acadêmica. Seja na responsabilidade com o prazo de entrega de um trabalho 
ou até mesmo no preparo de slides. Nosso colega de aula hoje, pode ser 
nosso chefe amanhã. E com certeza a experiência que compartilhamos em 
sala de aula, foi nosso cartão de visita. Brilho nos olhos e dedicação são 
fatores decisivos no resultado final. E saborear conquistas, frutos da nossa 
dedicação, é indescritível. 



depoimento de tamara arend de freitas

Ano da Formatura: 2015/1

narre um fato que marcou sua 
passagem pelo curso de rp da Unisc.

Com certeza foi a participação 
na Agência Experimental de 
Comunicação, como bolsista 
voluntária do Núcleo de Relações 
Públicas. Sempre que me refiro à 
graduação faço a divisão entre antes e 
depois da Agência Experimental, pois 
o aprendizado que obtive com esta 
atividade foi muito importante para a 
minha visão da profissão e da atuação 
do relações públicas. Participei 
da Agência Experimental durante, 
aproximadamente, 5 semestres. 
Entrei para a equipe no terceiro 
semestre da minha graduação, a 
convite da professora Mônica Pons, 
coordenadora do Núcleo de Relações 
Públicas na ocasião. Na Agência, 
nós atendíamos às demandas de comunicação do Curso de Comunicação 
Social, desde eventos a campanhas de comunicação para determinado fim, 
e, em determinadas ocasiões, auxiliávamos outros cursos em atividades 
relacionadas a eventos, como recepção e cerimonial. Por praticar a profissão 
ainda dentro da academia, uma oportunidade que considero muito rica, 
pude visualizar o que seria o meu futuro profissional e ter a certeza de que 
estava, realmente, no caminho certo. Para além de visualizar, pude pôr em 
prática, errar, aprender com os erros, me aperfeiçoar e perceber quais áreas 
combinavam mais com o meu perfil. Foi uma experiência muito rica, que me 
fez amadurecer muito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Foi a partir 
desta atividade que outras surgiram, como participação em projetos de 
extensão e estágios. Também, muito do que fiz durante a minha participação 
na Agência Experimental me guiou para os trabalhos que desenvolvi para a 
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conclusão do curso, como o projeto experimental e a monografia. No projeto 
experimental, trabalhei com a memória institucional do Núcleo de Relações 
Públicas e sua disponibilização online. A partir daí, desenvolvi a linha de 
pesquisa de minha monografia, posicionamento e relacionamento online. Por 
isso, digo que a Agência Experimental não foi somente um marco para minha 
graduação, mas para minha vida.

relate uma memória audiovisual do curso de rp da Unisc.

Uma memória que sempre me vem à mente é a XV SEACOM (Semana 
Acadêmica do Curso de Comunicação Social), que aconteceu em outubro 
de 2010. Uma parte é pelo meu envolvimento com a organização da mesma, 
enquanto bolsista da Agência Experimental de Comunicação, mas creio 
que a maior parte seja pelo tema, “As redes da comunicação”, tema que me 
interessava muito e acabou por se fazer presente em muitos trabalhos da 
minha graduação, e pelos totens (bonecos de madeira que davam as mãos 
quando montados lado a lado) que foram feitos para a divulgação do evento. 
A programação envolvia diversos profissionais da área de Comunicação 
que trabalhavam com esta questão das redes digitais. Foi uma semana 
de diversas atividades, de palestras a oficinas, todas voltadas para o tema 
central. Me envolvi bastante com a organização do evento, mas mais ainda 
com as atividades, enquanto espectadora.

explique o que sente pelo curso, como por exemplo, a relevância pessoal e 
profissional da sua trajetória.

Eu morro de amores pela Comunicação e pelas Relações Públicas. Creio 
que achei meu lugar aqui, não consigo me ver fazendo outra atividade. A 
questão do relacionamento, da interação, do diálogo, do foco na pessoa e 
não somente nos interesses empresariais na gestão da comunicação, tudo 
isso sempre me encantou, por isso escolhi Relações Públicas ao invés de 
outra área, como a Publicidade, uma das minhas opções de curso antes do 
vestibular. Durante minha graduação, conheci pessoas que fizeram muita 
diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, desde professores 
a colegas, que hoje considero grandes amigos e conselheiros. Participar mais 
ativamente do curso, estando envolvida com projetos e atividades, me fez 
amadurecer muito, pois me propiciou uma nova visão de mundo, para além 
da casa dos pais e do município do interior. Com o incentivo sempre dado 
em sala de aula, aprendi a trabalhar em equipe – algo que sempre tinha 
dificuldades – e com diversos profissionais, de diversas áreas, em uma visão 
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integrada das mesmas, sem uma hierarquia de importância.

Quais os eventos que aconteciam naquela época e qual a sua lembrança 
associada a esses eventos.

Os eventos foram diversos. Aulas inaugurais, festas juninas, semanas 
acadêmicas, oficinas, palestras, atividades comemorativas (como o Dia do 
Relações Públicas), congressos. As aulas inaugurais ocorriam nos turnos 
manhã e noite e sempre traziam temas voltados para todas as áreas da 
comunicação, mais geral. Especificamente de alguma, não lembro bem. 
As festas juninas eram, na época, uma tradição do Curso de Comunicação 
Social, e eram feitas no turno da noite, a partir do horário do intervalo. Tinha 
barracas com comida típica da ocasião, brincadeiras, cadeia, barraca do beijo 
e todos os alunos – e, às vezes, professores – se caracterizavam com trajes 
juninos. Era uma atividade de descontração muito divertida e que sempre 
recebeu avaliações positivas. As semanas acadêmicas, assim como as aulas 
inaugurais, abordavam temáticas gerais, para todas as áreas da comunicação, 
e envolvia palestras, oficinas e exibições de filmes durante toda uma semana 
de atividades. Era uma semana que trazia um olhar externo, mais do mercado, 
mais prático, que vinha complementar o conhecimento que absorvíamos 
em sala de aula. Das atividades comemorativas, as que mais lembro são as 
relacionadas ao Dia do Relações Públicas, que envolviam palestras, oficinas e 
lembrancinhas simbólicas dadas aos alunos da área (as que mais lembro são 
os cupcakes e o projeto experimental de uma aluna do curso, que presenteava 
os alunos com bombons, livros e outros mimos, dependendo da sorte no 
sorteio). Dos congressos, lembro mais de três: o Colóquio das Agências 
Experimentais, que reuniu diversas agências experimentais de universidades 
da região para a troca de conhecimentos; o Encontro Gaúcho de Ensino 
de Jornalismo, evento mais focado para alunos, professores e profissionais 
do Jornalismo, mas que foi um grande aprendizado quanto à organização 
e execução de um evento de tal porte (na época, era bolsista da Agência 
Experimental); e também o Intercom Sul, maior congresso que o curso havia 
recebido na época, do qual participei da organização, execução e enquanto 
espectadora, o que acarretou na vontade de seguir participando de demais 
edições e me envolver mais com esse mundo acadêmico científico.

escreva uma mensagem.

Já são 20 anos de Relações Públicas na Unisc e me sinto muito feliz por 
fazer parte desta história. Não poderia ter escolhido profissão melhor, nem 
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local melhor para realizar este aprendizado. Sou uma eterna apaixonada pela 
Comunicação da Unisc, pela Agência Experimental de Comunicação, pela 
experiência que tive durante a graduação e, principalmente, pela profissão 
que escolhi. A área de Relações Públicas é rica, e não no sentido monetário, 
mas pelo sentido social que possui. A Comunicação, como um todo, é rica. E 
isto eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica.
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