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Resumo 
Este trabalho busca entender o contexto que envolve o discurso das organizações. Bem como, 
toda a complexidade vivida pelos indivíduos organizacionais, pela organização e pelo relações-
públicas na construção desse discurso, entendendo sua essência e compreendendo 
estrategicamente seu valor. 
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O ambiente que dá força ao discurso 

 

 Antes mesmo de tratar diretamente sobre o discurso, é importante entender o 

ambiente ideal da organização. Todos que fazem a organização são responsáveis pelo 

discurso, mas cada um com o seu papel específico. Para o relações-públicas essa 

responsabilidade não é diferente. Seu trabalho cotidiano consiste, basicamente, em 

manter firme o sistema social organização-públicos, utilizando de forma massiva e 

dirigida ferramentas comunicacionais e/ou administrativas. 

 Necessariamente, o relações-públicas precisa conhecer os públicos, tornando-se 

um profissional importante para o discurso e sua construção. Isso não quer dizer que o 

papel dele é definir o que será dito ou não dito, mas sim tratar dos conceitos, valores, 

percepções e opiniões que devem refletir no discurso para atingir favoravelmente os 

públicos3. 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Graduado em Comunicação Social, habilitação Relações Públicas, em 2010, pela Universidade Federal 
de Alagoas. Especialista em Gestão Estratégica em Relações Públicas, pela Faculdade Batista Brasileira, 
em 2013. 
3 Os termos público interno, externo e misto são importantes, e aqui serão usados didaticamente para 
melhorar o entendimento do assunto. Outra conceituação foi desenvolvida por França, que potencializa a 
prática do relações-públicas. Para entender o universo dos públicos, ver FRANÇA, 2012.  



  
 

 O discurso tem grande relevância para as organizações porque seus efeitos 

contribuem decisivamente para melhorar a imagem organizacional4 . Esse retorno 

positivo constrói uma reputação sólida e consistente que, no longo prazo, pode 

assegurar a existência da organização após uma crise. 

 O ambiente favorável ao discurso é aquele onde os indivíduos organizacionais5 

compreendem suas próprias forças ao discursar e usam essa compreensão para favorecer 

a organização. Também é aquele onde a empresa reconhece e entende sua força perante 

os públicos e seu papel dentro da sociedade. 

 

O discurso a partir dos indivíduos organizacionais 

 

 A grande questão agregada ao discurso diz respeito à expressiva 

responsabilidade que as organizações devem assumir. O efeito de um discurso 

problemático desacredita a representatividade da organização, bem como a das suas 

parceiras a depender do nível conturbado da mensagem transmitida. Devido à iminente 

possibilidade de conflito, é fundamental conhecer o público ao qual a comunicação é 

dirigida. Entendendo-o, a probabilidade de erros diminui, a comunicação planejada se 

torna mais segura e seu significado (discurso) mais compreendido. 

Na comunicação não planejada deve-se ter muita atenção com o que é 

transmitido. Em muitos casos, ela diverge do resultado desejado e acaba prejudicando a 

imagem. Por inúmeros motivos, a interpretação torna-se inapropriada, causando 

embaraços e dissonâncias. Em boa parte dos casos, a organização deve se 

responsabilizar pelo entendimento errado da mensagem. Contudo, não necessariamente 

ela será culpada pelo ocorrido. O problema maior se faz presente quando a intenção do 

discurso é manipular6 o público. Nesse ponto observa-se uma cultura organizacional 

nociva ou historicamente perturbada. Pensar coletivamente é o meio mais apropriado 

para disseminar um discurso coerente. E estimular a participação pode ser uma 

                                                
4 Sobre imagem organizacional, ver FARIAS, 2011, p. 89-105. 
5 Aqui, são os profissionais que trabalham diretamente para a empresa, possuem contrato trabalhista e 
desempenham um papel de ação direta ou suporte a atividade-fim organizacional. 
6 Sentido pejorativo da palavra “manipular”: enganar. 



  
 

alternativa para evitar problemas no âmbito do interesse ao comunicar, pois o indivíduo 

se sentirá valorizado e pertencente à organização. 

 Traçar um perfil profissional para os indivíduos organizacionais parece ser 

prudente e assertivo. Dessa forma, é possível trazer unidade ao ambiente, que ajudará na 

construção do discurso. A cultura organizacional terá participação decisiva na escolha 

desse perfil, contudo existem características gerais que devem ser assumidas por todos. 

Essas perpassam por toda e qualquer organização porque primam pela manutenção da 

coletividade e doação em prol do todo.  

A primeira delas diz respeito à competência para assumir responsabilidades. Não 

só as organizações devem assumir esse papel, mas certamente elas hão de dar o 

exemplo através, principalmente, da alta administração. Assim se assegura o discurso. 

 
É evidente que, se uma equipe quiser manter uma linha de ação que 
tomou, os companheiros de equipe devem agir como se tivessem 
aceitado certas obrigações morais. Não devem trair os segredos da 
equipe nos intervalos das representações – quer por interesse pessoal, 
por princípios ou falta de discrição. (GOFFMAN, 2009, p. 195). 

 

 Algumas questões precisam ser observadas para entender quando ocorrerá o 

“intervalo das representações”. Primeira e mais importante, pois balizará todos as 

outras: o indivíduo não deverá estar realizando as atribuições que lhe foram conferidas 

no trabalho (ou seja, não estará “representando”). A partir daí, ele poderá ou não estar 

no ambiente de trabalho e o assunto no “intervalo” não precisará ser a organização, 

embora seja possível que sim. Segunda, independente do motivo, também ocorrerá 

quando o indivíduo, no ato das suas atribuições, deixa de exercer seu trabalho. 

Goffman não analisa o ambiente empresarial, entretanto, em ambos os casos o 

interesse coletivo está em jogo, e os “intervalos das representações” dizem respeito ao 

momento em que, possivelmente, não há como monitorar o funcionário (ou “os 

companheiros de equipe”). 

Para compreender o contexto dos funcionários e perceber até que ponto eles 

podem contribuir dentro desse perfil, que começa com o papel de assumir 

responsabilidades, deve-se ter em mente três tipos deles: tático, gerencial e estratégico. 



  
 

O tático é aquele que realiza atividades operacionais. O gerencial é aquele que analisa 

administrativamente o que está sendo posto em prática: cuida da contratação e 

demissão, delega tarefas de acordo com as atribuições dos seus subordinados, planeja o 

orçamento e avalia a distribuição dos recursos. O estratégico é aquele que está ligado à 

cúpula da organização, assessorando as tomadas de decisão, pensa e planeja 

estrategicamente os objetivos dos programas em consonância com a missão e visão da 

empresa e possui um amplo conhecimento da sua área de atuação e da organização 

como um todo. Os três tipos são extremamente importantes, cada um exercendo seu 

papel. Essa linha de entendimento deve fazer parte da cultura organizacional, 

contribuindo com a formação do capital humano7. 

Esses tipos possuem papéis, cobranças e responsabilidades diferenciadas, que 

crescem hierarquicamente do tático ao estratégico. Quando o assunto é discurso 

organizacional, essa lógica muda um pouco. Em situações oficiais, o padrão 

praticamente se mantém, pois se espera que cada tipo contribua de acordo com a sua 

complexidade. Em situações extraoficiais, a depender da forma que a informação é 

abordada e independentemente de quem represente a organização, os resultados do 

discurso variam bastante. Por exemplo, o relato do segurança pode causar mais impacto 

e credibilidade do que a fala do CEO da empresa. Essa situação pode ser comum nas 

crises, mas também surge em ambientes tranquilos. Resumindo, quando se trata de 

discurso, independentemente de quem tenha comunicado, e esse é o grande diferencial, 

os efeitos são variados e não dependem do cargo exercido pelo profissional. 

A responsabilidade que os funcionários assumem deve se estender para além dos 

muros da organização. Todavia, fora do ambiente de trabalho, em algum momento, o 

indivíduo falará em nome da empresa, mesmo que essa função defira das atribuições do 

seu cargo. Esse ambiente, ao qual a relação com os públicos se dá, subitamente põe o 

indivíduo organizacional à prova. Pessoas comuns conversando sobre uma determinada 
                                                
7 Segundo Grandi, em seu artigo “O valor da comunicação organizacional e das relações públicas”, 
publicado na Revista Organicom “Comunicação Organizacional e Relações Públicas: pesquisa, 
reprodução, aplicação”, ano 06, nº 10/11, 2009, capital humano diz respeito à habilidade, talento e  
conhecimento dos empregados. Também integra os três capitais intangíveis organizacionais. Os outros 
dois são: capital da informação (banco de dados, sistema de informação, rede e estrutura tecnológica) e 
capital organizacional (cultura, liderança, alinhamento dos empregados, trabalho em equipe e gestão do 
conhecimento). 



  
 

empresa podem até gerar uma má impressão da mesma, mas essa imagem negativa 

jamais poderá existir se na conversa haver uma pessoa de dentro da organização. A 

imagem seria duplamente afetada. Esse é um argumento para justificar a importância de 

se definir o perfil profissional. Pois os indivíduos organizacionais precisam lidar com os 

mais variados ambientes, que podem definir a credibilidade e a imagem empresarial, 

consequentemente. 
Ele é problemático (como o são os outros ambientes por ele 
permeados), na medida em que o próprio material que o compõe, isto 
é, o significado das coisas, é sujeito a ambiguidades, incompreensões 
e manipulações. (HALLIDAY, 1987, p. 72). 
 

As dificuldades serão encontradas em toda e qualquer situação, mas a questão 

maior é: e se não for possível solucioná-las? Comparamos esses ambientes com o 

“mundo perfeito” de Leidniz (apud BAUMAN, 2007, p.100). Ele afirma que é 

necessário haver aflições (problemas, dificuldades), pois só assim o progresso pode vir 

a ser uma realidade. Em suma, sentir que existem condições, mecanismos e ferramentas 

para superar os problemas é mais importante do que não vivê-los, pois sem eles não há 

como haver melhorias. Esse, sim, seria o “mundo perfeito” ou, já fazendo um paralelo, 

seriam os ambientes perfeitos.  

Os indivíduos organizacionais precisam sentir que têm condições de enfrentar os 

problemas vividos nesses ambientes, pois só assim assumirão responsabilidades. 

Conhecer a fundo três fatores críticos determinará o sucesso e possivelmente livrará o 

sujeito das ambiguidades, incompreensões e manipulações. São estes: a organização, o 

ambiente e os públicos.  

A segunda característica importante para o perfil profissional é justamente 

conhecer esses três fatores e compreender a relação entre eles. Primeiramente a 

organização: os indivíduos precisam incorporar a missão, visão e os valores. Conhecer a 

história, bem como a realidade atual. Eles devem compreender a atividade-fim da 

organização e entender como suas atribuições corroboram-na.  

Em seguida vem o fator ambiente, que pode ser dividido em interno ou externo e 

informal ou formal. No interno, o indivíduo organizacional se encontra dentro da 

organização e se relaciona, normalmente, com outros funcionários e/ou clientes. No ato 



  
 

das suas atribuições, essa interação é considerada formal, mas, quando ocorre no 

“intervalo das representações”, ela é tida como informal. Fora da organização, o 

ambiente passa a ser o externo e segue basicamente o mesmo princípio da ideia de 

formal e informal. Aqui o público é muito mais variado, podendo ser funcionários, 

clientes, parceiros, mídia, familiares, pessoas comuns, etc. 

Esses ambientes só são importantes quando a organização, direta ou 

indiretamente, é o assunto da relação, seja prestando um serviço, seja numa simples 

conversa. Para agir adequadamente, o indivíduo organizacional precisa entender a 

expectativa que cai sobre ele, além disso, deve estar ciente dos elementos formadores 

desses ambientes. São eles: os limites impostos pelo local da relação, as experiências 

anteriores nesse local, o assunto abordado e o público ao qual a comunicação é dirigida. 

Conhecer o último fator – público – é a chave para completar esses elementos. 

Há uma variedade imensa de públicos e cada indivíduo organizacional interage mais 

com um ou com outro. Por isso, conhecê-los em detalhes, saber de seus interesses em 

relação a organização e garantir a satisfação não só potencializará as relações como 

também irá assegurar a atividade-fim organizacional. 

Devido à sua grande importância, a terceira característica para o perfil 

profissional diz respeito a esse conhecimento do funcionário acerca dos públicos. 

Quando pensar em discurso, não pode deixar de considerá-los. Hoje, está bem claro: os 

públicos não são mais simples receptores de mensagens. Agora, eles assumem um papel 

mais efetivo na comunicação, pois bem antes de assimilarem o conteúdo transmitido já 

contribuíram para a construção do mesmo. Além disso, o processo de comunicar passou 

a ter um elemento importante que mede o sucesso do discurso: o feedback. 

Até que ponto esse conhecimento será definitivo? Não será! Porque não é 

possível conhecer o público inteiramente. Isso ocorre devido ao constante e rápido 

processo de transformação vivido pela sociedade em geral. 

A relevância dessa terceira característica estará em evidência quando, a partir 

dela, os funcionários organizacionais sentirem que possuem ferramentas para atingir o 

público positivamente. Contudo, isso só será realidade quando houver harmonia entre os 



  
 

funcionários acerca do conhecimento que têm dos públicos. Dessa forma, o discurso 

será coerente e crédulo, alcançando mais facilmente as expectativas. 

Disciplina é a quarta característica que deve integrar o perfil profissional para 

assegurar o discurso positivo na comunicação. Ela torna-se importante quando o 

indivíduo organizacional exerce sua função na empresa. 

 
Refiro-me ao fato de que, conquanto o ator esteja ostensivamente 
imerso na atividade que está representando entregue a ela e, 
aparentemente, absorvido em suas ações de forma espontânea e isenta 
de cálculos, deve, não obstante, estar emocionalmente dissociado de 
sua apresentação, de modo tal que fique livre para enfrentar as 
contingências dramatúrgicas à medida que surjam. (GOFFMAN, 
2009, p. 198). 

 

 Essa característica está diretamente ligada à credibilidade do funcionário, 

portanto, no ato das suas atribuições, ele deve demostrar envolvimento intelectual e 

emocional ao mesmo tempo em que precisa evitar interferências ligadas a questões 

pessoais. Essa atitude garante a firmeza do discurso porque continuamente legitima as 

ideias iniciais até o final da relação. O indivíduo disciplinado também consegue ser 

discreto, conhece a fundo suas funções, encobre seus companheiros quando necessário, 

aparentando estar executando seu papel, e possui justificativas plausíveis para quando 

cometer algum erro nas relações com os públicos. Ele também é minado com 

autocontrole, portanto, capaz de manter a veracidade e a linha de raciocínio da 

comunicação e de seu significado (discurso) mesmo nos momentos em que está sendo 

pressionado. 

 O ideal é que todas essas quatro características do perfil profissional façam parte 

da cultura dos funcionários e sejam exercidas em virtude da quinta e última delas: a 

circunspeção, também citada por Goffman, mas aqui pensada dentro do ambiente 

organizacional. Sendo assim, antes de comunicar, os indivíduos organizacionais irão 

planejar e prever várias situações para evitar prováveis contingências e explorar as 

oportunidades que restarem. É importante notar que a circunspeção só será possível na 

medida em que as outras quatro características estejam bem associadas à cultura 

organizacional.  



  
 

 Evidentemente, não é fácil incorporar essas características à cultura 

organizacional de uma empresa, ainda mais quando ela já está há um bom tempo no 

mercado. Além disso, a implantação do perfil profissional fica cada vez mais 

complicada na medida em que a empresa cresce, principalmente devido ao aumento do 

quadro de funcionários. O ideal é que essa cultura exista desde antes dos muros da 

organização, visto que ela não nasce grande; no início é tudo mais fácil. Quando o perfil 

estiver bem trabalho e associado à cultura, as exigências acerca dele deverão ser 

proporcionais aos cargos.  

 

O simulacro do poder 

 

 A comunicação em toda e qualquer organização é necessária porque contribui 

para a permanência dos públicos essenciais e não essenciais, melhorando as relações. 

Evidentemente, seu processo também é inevitável, pois mesmo no silêncio há 

significâncias e interpretações (discursos). Em contrapartida à importância da 

comunicação, os profissionais da área vivem duas problemáticas: a constante 

supervalorização da empresa por meio da comunicação massiva e a ideia fixa de alguns 

CEOs de falsear a verdade. 

 No meio empresarial, a comunicação comumente é deixada de lado, por vários 

motivos8. Paralelo a isso é criada a ilusão de que a organização é tão forte quanto o seu 

capital ou ativo tangível, dificultando ainda mais o entendimento do trabalho dos 

comunicadores. Para as relações públicas, a incompreensão é ainda maior, visto que seu 

trabalho é baseado nos ativos intangíveis e seus resultados são mais facilmente 

observados a médio ou longo prazo, porque lidam com opiniões, conceitos, 

comportamentos e paradigmas. Dentro dos relacionamentos no sistema social 

organização-públicos, esses intangíveis determinam verdadeiramente a força 

empresarial.  

Vale ressaltar que, mesmo forte, a organização não deixa de ser vulnerável. A 

prova disso está em uma pesquisa feita em 2000: “as organizações foram classificadas 

                                                
8 Por exemplo: falta de visão estratégica, profissionais que não conseguem se posicionar, etc. 



  
 

como ‘mais vulneráveis’ ou ‘menos vulneráveis’, dependendo do segmento e dos 

produtos e/ou serviços que elas oferecem à sociedade” (GRUNIG; FERRARI; 

FRANÇA, 2009, p. 168). Essa mesma pesquisa também afirma que essa vulnerabilidade 

está relacionada à ação dos agentes externos e internos: os externos são os riscos, 

ameaças e impactos oriundos do micro e macroentornos, também as questões 

econômicas e de mercado; os agentes internos são aqueles inerentes à atuação das 

pessoas (públicos essenciais e não essenciais) e são resultantes das percepções que elas 

têm da organização. Ou seja, são resultantes do discurso da organização. 

 Não por acaso foi abordada a necessidade de se ter um perfil profissional para 

assegurar o discurso da organização. Essa pesquisa legitima ainda mais essa 

importância, como também das relações públicas, na medida em que destaca a 

relevância dos agentes internos para definir o grau de vulnerabilidade. Pode-se concluir 

que o agente externo varia muito de acordo com o segmento empresarial, 

diferentemente do interno que independente do ramo da organização sempre é um fator 

de alto risco porque lida com a instabilidade humana. Portanto, para não alimentar 

possíveis crises, é fundamental pensar no discurso (percepções e significados) da 

comunicação e das relações organizacionais. 

 A força organizacional não é parâmetro para medir a segurança da mesma. Todo 

o tipo de empresa está sujeita a crise, seja ela grande, média ou pequena. Mais que isso, 

quanto maior a empresa, maior tende a ser seus riscos. A crise em geral não surge de 

uma vez, mas se desenvolve gradativamente. Isso significa que é possível evitá-la, 

preveni-la e, no mínimo, reduzir sua efetividade. Em virtude disso, o gerenciamento de 

crise é uma alternativa para combater os riscos, porque branda os efeitos causados na 

imagem e, consequentemente, na reputação. Há organizações que elaboram 

estrategicamente manuais para lidar com o clímax da crise. Aqui, a participação do 

departamento de comunicação e o trabalho prévio e contínuo das relações públicas são 

essenciais para o sucesso das etapas do manual. 

 

As crises existem, sempre existiram, mas não apanham as 
organizações do mesmo jeito porque há formas e formas de combater 
a crise. A melhor delas é exatamente ter consciência dos riscos, 



  
 

disposição, planejamento e competência para enfrentá-los e uma 
comunicação estratégica para dar conta de seus impactos sobre a 
imagem e a reputação. Transparência, profissionalismo, ética são 
palavras-chave no combate à crise (BUENO, 2009, p. 182). 
 

 Atualmente, uma organização tem muitos exemplos para se espelhar, tornando-a 

capaz de compreender melhor o mecanismo das crises. Além disso, a alta administração 

de algumas empresas tem se esforçado bastante no que diz respeito ao combate a elas. É 

bem verdade que muito ainda precisa ser feito, mas já é possível observar mais 

profissionalismo em ações pontuais e contínuas desenvolvidas por organizações de 

vários segmentos. 

Para que as relações públicas sigam esse profissionalismo, este artigo propõe 

uma estratégia que está ligada à ideia anteriormente tratada sobre o perfil profissional. 

Segundo Simões (1995, p. 45), a matéria-prima das relações públicas é a “informação”. 

Isso quer dizer que sem ela não há como desenvolver um trabalho efetivo. Ele também 

afirma que o objeto dessa atividade profissional é a “organização e os públicos” e ainda 

acrescenta a ”compreensão mútua” entre ambos.  

Além do que Simões diz, há também três saberes imprescindíveis: conhecer as 

ferramentas e táticas da profissão, conhecer a organização e seu segmento e conhecer os 

públicos (mapeá-los). Concluindo, o relações-públicas possui o conhecimento 

necessário (matéria-prima) para garantir as exigências da segunda e terceira 

características do perfil profissional em trabalhos efetivos com os indivíduos 

organizacionais. Portanto, a estratégia proposta diz respeito às ações que devem ser 

pensadas para que o indivíduo organizacional assimile as informações pertinentes à 

organização e aos públicos, corroborando o entendimento das relações nos ambientes.  

O intuito dessa estratégia é construir o discurso organizacional (os significados 

das ações, das decisões e das relações) a partir de todos que fazem a organização, 

fortalecendo o sistema social organização/públicos, através, consequentemente, da 

compreensão mútua. Quando analisamos a definição de Steyn para relações públicas 

estratégicas, esse contexto fica mais claro. 

 



  
 

[...] uma função gerencial com identidade única que ajuda uma 
organização a adaptar-se ao seu ambiente para alcançar o equilíbrio 
entre seus objetivos comerciais e um comportamento socialmente 
sustentável (STEYN, apud GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2009, p. 
169). 

 

 A valorização das relações públicas, que têm como objeto de trabalho a 

organização/públicos, aumenta quando se observa três das cinco variáveis que abrigam 

potenciais crises (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2009)9: a social, a política e a 

cultural, que estão ligadas diretamente ao capital humano organizacional e aos públicos 

estratégicos. Em virtude delas, a organização é obrigada a mudar sua forma de agir e 

administrar para garantir sua sustentabilidade. Por mais poderosa que seja, tudo não 

passa de um simulacro, pois ela estará sempre à mercê do imponderável existente nessas 

variáveis. Para garantir uma boa gestão e solucionar as questões causadoras de crise, a 

organização precisa pensar estrategicamente suas ações, decisões, comunicação e o 

discurso por trás de tudo. 

 Trabalhar esse discurso organizacional e vislumbrá-lo nos públicos com ações 

pontuais e constantes não exime a organização das penalidades da crise. Mesmo quando 

em princípio não há culpa pelo conflito. Antes, durante e depois é necessário verificar o 

estopim de tudo e o que contribuiu para o agravamento do problema.  

No aspecto do discurso, a organização precisa ter compromisso com a 

responsabilidade social, gestão democrática e uma comunicação transparente. O que for 

diferente disso tende a gerar discurso cínico, onde os tangíveis exacerbadamente se 

sobrepõem aos intangíveis. Uma crise é o grande teste para identificar empresas boas e 

ruins. Além disso, é o momento de ver a capacidade que elas têm de aproveitar as 

oportunidades disponíveis para crescer no mercado, sendo esta mais uma forma de 

medir o grau de vulnerabilidade. 

 O poder, somente, não sustenta uma organização no mercado e ainda é capaz de 

iniciar a queda empresarial. Entender seu conceito ajuda a compreender essa lógica e 

perceber qual é o diferencial de sustentação. Portanto, poder é a capacidade que a 

empresa tem de influenciar pessoas e outras empresas. Essa influencia ocorre através 

                                                
9 As outras duas são a econômica e a tecnológica.  



  
 

das relações e pode se manifestar de várias formas: a comunicação é uma delas. Quando 

há comunicação, ou constância num discurso coerente, necessariamente a organização 

está defendendo sua opinião ao mesmo tempo em que tenta influenciar a seu favor. Seu 

grau de sucesso confirma se ela é mais ou menos poderosa.  

Existem três fontes de poder: o capital, a lei e o conhecimento. É muito comum 

gestores utilizarem, erradamente, o capital e a lei para impor ou se defender. Nesses 

casos, eles podem ter a ilusão de vitória; contudo, a médio ou longo prazo, não 

conseguem se sustentar. Quando a questão é o conhecimento, a comunicação ganha 

espaço, mas ela sozinha, comunicando por simplesmente comunicar, não é capaz de se 

sobrepor. Num curto prazo, belos argumentos e um discurso elegante ganha o público, 

mas com o tempo a fragilidade, se existir, torna-se evidente. Possuir fonte de poder não 

é suficiente se não há maestria na sua utilização. O valor agregado é o grande 

diferencial. Hoje, uma empresa vale muito mais em função dos ativos intangíveis do 

que dos tangíveis. 

 

Os ativos intangíveis abrangem as competências diversas associadas a 
uma empresa ou organização, como as individualidades 
(conhecimento, formação qualificada, profissionalismo, experiência, 
espírito crítico), as organizacionais (bando de dados inteligente, 
recursos tecnológicos, cultura, fluxo de informação, disposição para 
inovar, gestão ambiental, responsabilidade socioambiental, etc.) e as 
de relacionamento ou percepção pública (temos aqui a comunicação 
organizacional, o marketing, a imagem e reputação, a marca, etc.). 
(BUENO, 2009, p. 185). 
 

 Todos os ativos intangíveis já citados, que comumente são excluídos do balanço 

financeiro e por isso são desvalorizados, têm-se mostrado importantes para o 

desempenho da organização no mercado. Isso é possível porque eles coexistem com a 

capacidade de gerar valor a longo prazo, atraindo e mantendo os públicos. Além disso, 

representam uma vantagem competitiva sustentável que dificilmente será copiada pela 

concorrência. 

 Em detrimento a essas questões, seria acertado dizer que as organizações estão 

seguindo esse caminho; contudo, o simulacro dos seus poderes não permite essa visão. 

O que existe é muita displicência em relação aos ativos intangíveis. Uma justificativa 



  
 

plausível é imaginar que as organizações estão às segas e iludidas em meio à 

grandiosidade estrutural e monetária, desprezando ou ignorando os intangíveis. 

 Na comunicação, mas principalmente nos relacionamentos empresariais, a 

cultura organizacional inevitavelmente tem uma participação chave. Sendo assim, os 

valores, políticas, diretrizes, normas, ritos e crenças dão força ou enfraquecem a 

organização frente a seus públicos, que devem conhecer esses ativos. Em contrapartida 

a essa relevância, organizações, não raramente, só se preocupam com essas questões 

quando observam certo grau de risco. Antes disso, a gestão é centralizada, fechada 

(inflexível) e segue a hierarquia na tomada de decisão. Para o relações-públicas, a 

prática é muito mais instrumental, midiática e reativa, e seu papel muito mais técnico e 

executor. Com o aumento dos riscos, a gestão passa a ser descentralizada, aberta 

(flexível) e segue a coletividade na tomada de decisão, valorizando os intangíveis. Para 

o relações-públicas, a prática passa a ser mais estratégica, gerenciada e proativa, e seu 

papel bem mais estratégico e conselheiro. 

 Os elementos intangíveis são complicados de se trabalhar, ainda mais em meio 

ao imediatismo do capitalismo. A visão constante do lucro atrapalha a comunicação 

estratégica e prejudica a construção do discurso. Reflexo disso são as informações 

distorcidas e até divergentes que saem de empresas nos momentos de crise. A utilização 

do capital, fonte de poder, para conseguir mais lucro também justifica o fato de as 

organizações deixarem os ativos intangíveis em segundo plano.  

 
Uma empresa ou organização afinada com os novos tempos deveria 
saber que é preciso implementar, de imediato, uma gestão de crise e 
que ela deve incorporar fundamentalmente uma comunicação 
profissional, subsidiada por pesquisa, benchmarking, de concorrência, 
auditoria de comunicação, e sobretudo respaldada em atributos como 
profissionalismo, espírito crítico, respeito à diversidade e à 
divergência, ética e transparência. (BUENO, 2009, p. 186). 
 

 Não é a maior organização que sobreviverá; talvez ela apenas não tenha passado 

por um teste de verdade. E é provável que sua reputação esteja padecendo até se tornar 

uma crise insustentável. A organização que sobrevive resolve suas questões em tempo 

hábil, possui uma excelente rede de relacionamento, se sai muito bem no ambiente on-



  
 

line, desenvolve políticas democráticas para as tomadas de decisão, se adapta facilmente 

às constantes mudanças, possui produtos ou serviços de qualidade, etc. Esses ativos, 

assim como todos os que já foram citados, corroboram a sustentabilidade organizacional 

e, por isso, precisam ser desenvolvidos, protegidos e gerenciados com competência. São 

eles que fortalecem a organização. Quando fragilizados, não há poder que sustente uma 

empresa no marcado. 

 

Uma relações públicas assertiva 

 

 As relações públicas vêm ganhando espaço dentro do ambiente empresarial; aos 

poucos adquirem solidez e prestígio que dão forma à profissão. Sua variedade de 

atribuições permite um número maior de oportunidades dentre os profissionais de 

Comunicação Social. Contudo, jornalismo e publicidade têm nomes mais fortes perante 

a sociedade devido à força histórica já consolidada por seus profissionais. Uma forma 

de legitimar a importância das relações públicas é buscar em sua essência características 

que engrandecem as organizações. Analisar o seu “arcabouço” (SIMÕES, 1995, p. 42) 

em consonância com a intangibilidade do discurso é uma forma de entender seu valor. 

 A profissão de relações públicas possui o conhecimento necessário que explica, 

prevê e controla o exercício do poder no ambiente relacional da organização com seus 

públicos. Esse poder, já discutido anteriormente, é a capacidade de influenciar o outro. 

Essa habilidade sofre forte reflexo dos valores organizacionais, que, por sua vez, 

precisam fazer parte dos indivíduos organizacionais para assegurar o discurso e garantir 

o sucesso na relação. Esse sucesso só é possível através de um diálogo, onde as partes 

são ouvidas e entendidas e as ações são tomadas em conjunto. 

 O discurso deve ser compreendido e trabalhado em sua essência, e não apenas 

por meio do seu resultado final: literalmente o que é dito na mídia, nas oratórias, nas 

páginas dos jornais, nos eventos, na publicidade, etc. Muitas vezes, o discurso é uma 

questão de atitude e ação que entranhada aos valores, e identidade da organização 

representa o que ela é realmente para os públicos e para a sociedade em geral. 



  
 

 A atividade em relações públicas é o exercício da administração da função 

política organizacional, enfocada através do processo de comunicação da organização 

com ações concretas ou simbólicas. Bem como pelos programas que visam melhorar os 

relacionamentos organizacionais. 

 A política organizacional afeta diretamente o discurso, pois regulariza o que a 

organização faz e como ela executa suas ações. Em outras palavras, garante uma postura 

profissional que com o tempo, através do trabalho das relações públicas, torna-se 

familiar para os públicos, atraindo-os e mantendo-os numa relação estreita e mútua com 

a organização. Em meio ao jogo de forças, o discurso organizacional deve agir como um 

catalizador estabilizando os ânimos. Quando o mesmo não é coerente, divergindo do 

proposto e diferente da política trabalhada e administrada pelas relações públicas, os 

conflitos tendem a aumentar desacreditando a organização. Consequentemente, para os 

públicos envolvidos, aparentemente, a organização está deixando de lado os interesses 

deles pensando apenas em si mesma. O oposto disso permite que a disputa seja positiva, 

possibilitando o diálogo, a integração e a ampliação da qualidade do que se busca. 

 O trabalho das relações públicas é exercido a partir da análise de tendências, da 

previsão de consequências, do assessoramento do poder de decisão e da implementação 

de programas planejados de comunicação. Para a efetividade dessas atividades, é 

importante que a relações públicas, assim como a comunicação de modo geral, seja 

vista como estratégica, sendo favorecida pela gestão, pela cultura organizacional e pelo 

ganho adequado de recursos. 

 Quando se analisa tendências, também se trabalha a possibilidade de mudança 

de comportamento, que é acompanhada pelo discurso corroborando a transformação. É 

através do discurso, refletido nas ações e atitudes organizacionais, que os públicos 

perceberão as mudanças e se adaptarão, principalmente quando atrelado ao processo de 

comunicação e aos programas de relacionamentos estabelecidos pelas relações públicas. 

 A previsão de consequências é outra atividade comum das relações públicas que 

vê no discurso dos públicos uma forma de coleta de dados. Por isso, conhecer os 

públicos também é uma forma de antever as consequências, dando tempo para trabalhar 

o discurso organizacional e evitar seu entendimento errado. Contudo, ter controle sobre 



  
 

esse discurso é algo impossível, visto que ele está atrelado à instabilidade humana: erro, 

acerto, emoção e razão. 

 O poder de decisão passa diretamente pela lógica estabelecida pelos valores 

organizacionais. Contudo, empresas de vários ramos tendem a tomar decisões a partir 

do lucro. A problemática dessa questão é supervalorizar o financeiro e desprezar o 

intangível social, que toda organização diz valorizar e algumas tentam mascarar no 

discurso. O assessoramento estabelecido pelas relações públicas busca mesclar os 

interesses dos CEOs aos dos públicos estratégicos, onde ambos são favorecidos. 

As ações, medidas, atitudes e os posicionamentos são formas de discurso de uma 

organização à medida que transmitem significado, carregando uma percepção. Esta fica 

subentendida e diz muito a respeito da identidade organizacional e seus valores. Podem 

até ter mais resultado nas relações do que a comunicação de massa. 

  
[...] as relações públicas representam espaços de disputa ou 
representações das disputas por/em espaços [...]. Nesses ambientes, os 
sujeitos são enredados por teias de significados tecidas por eles 
mesmos [...], a interação se dá por meios da possibilidade de 
negociação e de criação de consenso. (ORGANICOM, 2009, p. 145). 
 

As relações empresariais são moldadas pelos discursos (significâncias) dos 

sujeitos envolvidos: organização e públicos. Portanto, não somente o que está sendo 

comunicado dá continuidade ao diálogo, mas também as interpretações de ambos a 

respeito do discurso atrelado à atitude do outro. 

Paralelo a esse entendimento, também tem a comunicação mais tradicional: 

releases, matérias jornalísticas, campanhas publicitárias, jornais institucionais e murais, 

entre outras, assim como as ferramentas digitais e as redes sociais. Todas exercendo um 

papel-chave na efetividade da comunicação organizacional e do discurso. Com a 

implantação de planos, projetos e programas planejados de comunicação, utilizando 

essas e outras ferramentas, o relações-públicas consegue envolver os públicos de forma 

mais dirigida e conclusiva do que a utilização solitária da comunicação de massa. 

Contudo, o sucesso do seu trabalho depende diretamente da organização em si e do 

quanto ela será flexível na relação com os públicos. Na busca de um trabalho correto, as 



  
 

políticas organizacionais precisão estar discursadas (subentendidas e/ou evidenciadas) 

na comunicação e, sobretudo,  nas relações públicas para estreitar os relacionamentos. 

 Os objetos da atividade de relações públicas, que nortearão todo seu trabalho, 

são a organização e seus públicos. Indo um pouco além, pode-se dizer que é o iminente 

conflito no sistema organização-públicos, ou a busca pela compreensão mútua. O jogo 

de significâncias entre as partes envolvidas reforça a importância do discurso; saber 

expressar suas ações, atitudes e comunicação de acordo com as políticas pré-

estabelecidas e conhecidas por todos. 

 Questões diversas podem gerar conflito: o discurso cínico é uma delas. Quando 

as relações públicas desenvolvem programas, por exemplo, estes discursam em si a 

identidade e os valores organizacionais, sendo isso determinante para o sucesso do 

trabalho. O cinismo, infelizmente comum no mercado, surge quando há divergência 

entre o que se faz e o que se diz ser quanto empresa. 

A relações públicas, igual a várias outras profissões, tornou-se útil à sociedade. 

Sua existência teve sentido devido à iminência de conflito no sistema social 

organização-públicos, desencadeando a necessidade de se estabilizar as relações. O 

sucesso em se trabalhar o discurso nas ações e atitudes organizacionais possivelmente é 

capaz de minimizar os conflitos ou até resolver questões originárias de uma 

comunicação mal executada. Isto porque, é pelo discurso bem elaborado e proferido que 

surgem os esclarecimentos em meio ao diálogo. 

À medida que se observa as características das relações públicas, percebe-se a 

relação com o discurso e a influência que ambos exercem entre si. A relação entre os 

agentes organização/públicos é política em todos os aspectos. Todos exercem seu poder 

na busca de convencer o outro a favor de seus interesses. E, por ser uma questão 

política, a relevância do discurso não cínico passa de importante a essencial, e, para as 

relações públicas, ter ao menos que administrá-lo, tornou-se uma questão elementar a 

sua prática profissional. Quando se estuda as relações públicas e se observam os seus 

resultados numa organização, percebe-se um grau muito mais político do que 

comunicacional em sua essência. Pois há relações de poder. 



  
 

 Fundamentalmente, as relações públicas possuem um teor social justificando o 

seu lado político. Na interação, as culturas se cruzam, mas sem fusão ou mescla, pois 

conservam sua unidade; sua totalidade. Entretanto, ao final da relação, ambas se 

enriquecem mutualmente mostrando o quão positivo foi o diálogo e seu discurso. Para 

atingir esse objetivo, o relações-públicas utiliza a comunicação como instrumento que 

dá sentido e clareza as questões políticas. 

 Para o trabalho ser bem executado, é importante ter o elemento-chave norteador 

da atividade: a informação. Com ela é possível gerar, evitar e resolver os conflitos com 

os públicos estratégicos. É ela também que esclarece o discurso apresentado e alimenta 

o que é transmitido pela organização ou pelos gestores. Em outras palavras, sem a 

informação não haveria como os instrumentos das relações públicas funcionarem, pois 

não existiria base que sustentasse a construção e execução deles. Estes instrumentos 

são: primeiramente, políticas e normas administrativas justas e produtos e serviços de 

qualidade; e todo e qualquer meio, existente ou a ser criado, que leve mensagem da 

organização aos públicos e vice-versa. 

 As relações públicas buscam a legitimação das decisões organizacionais, e isso 

só é possível graças ao discurso por trás do diálogo e do consenso. Um discurso bem 

construído tem o poder de ganhar os públicos e garantir a legitimidade. Todo esse 

trabalho tem a finalidade de facilitar as transações e manter os públicos fiéis e 

multiplicadores. Para a organização, esse ponto é muito importante porque aproxima as 

pessoas comuns a ela. A vida cotidiana evidencia a relevância dessas pessoas para as 

empresas. Conhece aquela empresa? Seus produtos/serviços são de qualidade? Como é 

o atendimento? Vale a pena aquele produto/serviço? Já negociou com aquela empresa? 

Como é trabalhar lá ou com eles? São simples perguntas que fazem muita diferença na 

hora de se posicionar perante uma organização. Suas respostas podem ou não 

determinar o interesse ou curiosidade sobre uma empresa. E o mais importante: são os 

simples indivíduos da sociedade que têm esse poder de resposta e a chance de trazer 

mudanças significativas. 



  
 

 Quanto à questão ética10: independentemente dos vários conceitos a seu respeito, 

a relações públicas em si já é uma atividade eticamente responsável porque, a exemplo 

do que vem sendo apresentado até aqui, torna-se útil para a sociedade. Legitimar as 

decisões organizacionais é o objetivo das relações públicas, sendo inerente à ética.  

O discurso carrega responsabilidades, pois antes de tudo precisa ser ético para 

legitimar as decisões. Sua incoerência pode ser causada por incompetência profissional 

ou, simplesmente, por uma má construção dos seus elementos. Lembrando que o erro é 

natural, e ele não está ligado necessariamente à inabilidade de um indivíduo ou equipe.  

Consciente ou inconscientemente, o relações-públicas já tende a trabalhar 

pensando no discurso, pois os valores e conceitos entranhados ao resultado final desse 

discurso são a fonte de poder (conhecimento/informação) que baliza toda a atividade 

política e comunicacional planejada. A ideia de construir o discurso por meio de todos 

que fazem a organização agrega mais responsabilidades às relações públicas. O que não 

poderia ser diferente porque essencialmente conhecer e entender os públicos faz parte 

da vida do relações-públicas. Este profissional, sentindo que possui as ferramentas 

necessárias para fazer a diferença, traz grande benefício ao meio social. Isso porque ele 

sempre almeja a sociedade utópica, onde há mais harmonia e elegância nos 

relacionamentos. 
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