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RESUMO 
 

 

Esta dissertação aborda o uso do diagnóstico como um instrumento que, se usado 

estrategicamente, oferece condições para a comunicação organizacional gerar valoração. O 

diagnóstico é o alicerce do planejamento por estabelecer prioridades, embasar a formulação 

das estratégias e apontar discrepâncias entre percepções do cenário real e do cenário 

projetado. Essa pesquisa é bibliográfica e contém entrevistas semiestruturadas com agências 

de comunicação organizacional que ofertam o diagnóstico em seu menu de serviços, como 

forma de alinhar conceitos e práticas do diagnóstico em comunicação organizacional. O 

objetivo é investigar como o diagnóstico pode contribuir com a valoração da comunicação 

organizacional para as organizações. Ao final do estudo, apresentamos uma sugestão de 

modelo de Diagnóstico de Relações Públicas para a Comunicação Organizacional e por meio 

dele refletimos sobre as diferenças encontradas entre teoria e prática do Diagnóstico em 

Comunicação Organizacional. As considerações apresentam um prognóstico, fruto desse 

estudo como diagnóstico, é um alerta para que o relacionamento entre a academia e o 

mercado seja maior e melhor. A partir desse comportamento, poderemos futuramente 

vislumbrar de fato a comunicação organizacional estratégica deixando de ser apenas um 

discurso e passando a ser realidade prática nas organizações.  

 

Palavras chave: Diagnóstico. Valoração. Comunicação Organizacional Estratégica. 

Planejamento Estratégico em Comunicação Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
  

 

This dissertation addresses the use of diagnosis as an instrument that if it is used strategically 

can provide conditions for organizational communication to create value. The diagnosis is the 

foundation of planning by establishing priorities, support the formulation of strategies and 

point out discrepancies between perceptions of the real world scenario and the projected 

scenario. This research is bibliographical and contains semi-structured interviews with 

organizational communication agencies that offer the diagnosis on their own services menu as 

a way to align concepts and practices of the diagnosis in organizational communication. The 

main goal is to investigate how the diagnosis may contribute to the valuation of organizational 

communication for organizations. At the end of this study, we present a suggestion of Public 

Relations Diagnostic Model for Organizational Communication and through this model, we 

show how to reflect the contrast found between theory and practice of diagnosis in 

Organizational Communication. The considerations presents a prognosis, as a result of this 

study as a diagnosis and it is a warning for that the relationship between the academy and the 

market that could be greater and better. From this behaviour, we would be able to foresee the 

future of strategic organizational communication leaving a speech and become practical 

reality in the organizations. 

 

Keywords: Diagnostic. Value. Organizational Communication. Strategic Planning in 

Organizational Communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  
 

 

Esta disertación enfoque el uso de diagnósticos como un instrumento que, si se utiliza 

estratégicamente, establece las condiciones para la comunicación organizacional generar 

valoración. El diagnóstico es la base de la planificación para el establecimiento de 

prioridades, la base de la formulación de estrategias y señalar las discrepancias entre las 

percepciones de la situación real y la proyección del escenario. Esta investigación 

bibliográfica y contiene entrevistas semi-estructuradas con comunicación organizacional 

agencias que ofrecen servicios de diagnóstico en su propio menú de servicios como una forma 

de contrarrestar los conceptos y prácticas de diagnóstico en comunicación organizacional. El 

objetivo es investigar cómo el diagnóstico puede contribuir a la valoración de la 

comunicación organizacional para las organizaciones. Al final del estudio, se presenta 

sugerido un modelo de Diagnóstico de Relaciones Públicas para la Comunicación 

Organizacional y a través de él podemos reflexionar sobre el contraste entre la teoría y la 

práctica del Diagnóstico en la Comunicación Organizacional. Las consideraciones presentan 

un pronóstico, fruto de este estudio como hallazgo, es una alerta para la relación entre la 

academia y el mercado ser más grande y mejor. A partir de este comportamiento, podemos 

vislumbrar el futuro de hecho la comunicación estratégica organizativa dejando un discurso y 

convertirse en una realidad práctica en las organizaciones. 

 

Palabras clave: Diagnóstico. Valoración. Comunicación Organizacional Estratégica. 

Planificación Estratégica de Comunicación Organizacional.  
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo está mudando muito mais rápido do que a nossa assimilação consegue 

absorver e entender a mudança propriamente dita. A globalização, o advento da internet, a 

constante inovação tecnológica em todos os setores da economia e da sociedade, propiciaram 

mais conforto, maior possibilidade de comunicação, maior mobilidade, maior expectativa de 

vida, e uma corrida desenfreada por adaptar-se a estes novos cenários. 

Vivemos em uma cultura de aceleração, na qual a distância entre os espaços foi 

encurtada e o tempo virou artigo de luxo. Quando pensamos nessa adaptação, é importante 

pensar em todas as variáveis envolvidas no cenário e no atores em questão. Dessa maneira, 

não é possível manter as mesmas atitudes diante de cenários diferentes, provavelmente nem o 

sucesso e nem o fracasso serão os mesmos nessas condições. Neste sentido, nós nos vemos 

pressionados a tomar decisões a todo instante e, quando se decide tomar uma determinada 

atitude, pressupõe-se que tal decisão ocorreu com base em algum motivo. Sendo assim, o que 

motiva as ações é justamente essa percepção de uma situação vigente, que exige uma atitude 

para modificá-la, promovê-la, resgatá-la ou até mesmo mantê-la.  

Quando pensamos nesta motivação, pensamos no diagnóstico das coisas, é a partir 

dele que há a percepção de que algo precisa ser feito, mesmo que seja de forma simplista e 

intuitiva. O diagnóstico é um instrumento que tem como matéria-prima o conhecimento 

prévio, que se usado estrategicamente, pode ter como produtos a contribuição e a percepção 

para a promoção, manutenção, prevenção ou resgate de uma situação positiva para a 

organização.  

As organizações precisam tomar decisões a todo o momento, que devem estar 

alinhadas, à sua essência natural, cultura, missão, visão, política, valores e filosofia 

organizacionais. Por definir o futuro, a tomada de decisões é uma das atitudes mais 

importantes das organizações e demanda conhecimento, articulação, cuidado, 

profissionalismo e visão holística. Tanto esse alinhamento, quanto a sistematização 

permanente da gestão da informação como conduta integrante da política organizacional, são 

fatores que garantem a qualidade da gestão e a sustentabilidade do negócio. 

 

Para respaldar, com competência, um processo de tomada de decisões, é necessário 

muito mais do que experiência profissional, intuição ou criatividade. A 

administração estratégica requer pesquisa, conhecimentos adquiridos através de 

sistematização permanente, montagem de bancos de dados inteligentes sobre 

mercados e concorrentes, gestão de conhecimento, etc. (BUENO, 2005, p. 16) 
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De acordo com Ivone de Lourdes Oliveira e Maria Aparecida de Paula, no artigo 

Componentes da Comunicação Estratégica: uma reflexão sobre a articulação entre os 

aspectos teórico-conceituais e práticos, a comunicação tem a “função de construir sentido 

para decisões e ações das organizações, na busca da concretização de resultados e de 

validação pública junto aos atores sociais” (2006, p. 02).  

 

Uma ideia pode ser esquisita até que se torne sucesso; a partir desse momento 

passa a ser uma idéia brilhante. Com relação ao fracasso, é o contrário: depois que 

ocorreu, era evidente que ia acontecer, passando-se a criticar a velha e 

incompetente administração. Porém, para que o estado de sucesso ou fracasso seja 

adequadamente detectado, para que seja possível observar de perto eventuais 

disfunções ou doenças nas organizações, é preciso partir para um processo de 

diagnóstico. (GAJ, 2002, p. 75-79) 

 

Luis Gaj (2002, p. 72), em sua obra Administração Estratégica, entende 

“diagnóstico como o fato de nos concentrarmos em observar uma situação existente”. Além 

de indicar soluções por oferecer uma visão próxima da realidade total do cenário, o 

diagnóstico pode desnudar demandas que a organização talvez não tivesse conhecimento. 

Percebe-se, então, que o diagnóstico é o alicerce para o processo de mudança na organização,  

pois é por meio do conhecimento dos diversos cenários em que a organização está inserida e 

das diferentes variáveis que interferem na vida organizacional, que a comunicação pode 

delinear sua estratégia de gestão alinhada à estratégia do negócio da organização.  

 

METODOLOGIA 

 

O tema deste estudo é o uso do diagnóstico na comunicação organizacional, que 

se constitui em um problema de pesquisa, a partir de sua contraposição entre a teoria e a 

prática. Para a investigação deste tópico, o estudo está alicerçado em pesquisa bibliográfica e 

entrevistas que mostram a prática de mercado sob a perspectiva das agências que trabalham a 

comunicação organizacional, na cidade de São Paulo, ofertando a execução de diagnóstico em 

seu portfólio de serviços. Nosso problema de pesquisa é entender qual o papel do diagnóstico 

como condição para que a comunicação organizacional seja de fato estratégica para as 

organizações. E o que a nossa pergunta de pesquisa busca investigar é se o diagnóstico é 

utilizado regularmente pela comunicação das organizações e quais as consequências da sua 

não incorporação ao planejamento da comunicação organizacional.  
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De acordo com Minayo (2009, p. 16), “nada pode ser intelectualmente um 

problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. Dessa forma, 

entendemos que o custo de o diagnóstico não ser parte integrante e obrigatória do 

planejamento estratégico em comunicação organizacional, é que as ações de comunicação 

podem não ter eficácia, eficiência e efetividade. Tal ausência pode promover o desperdício de 

recursos de todos os níveis, o estado de crise e a não valoração quando na implementação de 

ações em comunicação não prioritárias, uma vez que sua real necessidade não foi previamente 

diagnosticada.  

Este estudo tem como objetivo investigar as formas em que o diagnóstico pode 

contribuir com a valoração da comunicação organizacional. E por objetivos específicos, 

explorar as abordagens teóricas do diagnóstico em comunicação organizacional, descobrir se 

o diagnóstico em comunicação organizacional apresenta discrepância teórico-prática, em que 

momento e como se dá o seu desenvolvimento no processo de planejamento, verificando 

como ele é aplicado na prática da atividade de comunicação nas organizações.  

Para encontrar respostas para nossas perguntas, adotamos como ponto de partida a 

pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil (2002, p. 44), é “desenvolvida a partir de 

material já elaborado” sobre o tema proposto.  

 

Sem teorias, não há perguntas a fazer. Sem teoria, a experiência não tem 

significado. Sem teoria, não há aprendizagem. Sem teoria, não há maneira de 

utilizar a informação que nos chega. (DEMING, 1994, p. 103-106 apud SIMÕES, 

2001, p. 17) 

 

Nesta etapa, verificamos como o diagnóstico é abordado na literatura disponível 

em comunicação, analisando seus conceitos, sinônimos, constituição e lugar no processo do 

planejamento. Para essa pesquisa, nossas referências sobre diagnóstico na comunicação são: 

 Baseggio (2008, 2009, 2011, 2012): trata sobre o diagnóstico aplicado às 

Relações Públicas em sua tese de doutorado e posteriormente em outras publicações da área 

(2009, 2011, 2012); 

 Bueno (2012): em sua obra Auditoria de Imagem das Organizações explica o 

que são e suas características, como fazer, e o processo de análise para chegar ao diagnóstico; 

 Kunsch (2003, 2009): 2003 é sua maior obra sobre planejamento, e 2009, um 

artigo que aborda as análises ambientais e o diagnóstico em Relações Públicas; 
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 Lopes e Panafieri (2016): artigo publicado na revista Organicom sobre 

diagnóstico e pesquisa em Relações Públicas. 

As referências da área da saúde sobre diagnóstico e comportamento para 

elaboração do contraponto com a comunicação são: 

 Rezende (2008, 2009), Beier e Iannotti (2010), Vilar (2015), Gomes (2008), 

Entralgo (1981), Baroni, Vargas e Caponi (2010), Cortes (2011), Mansur (2010): Diagnóstico, 

ato médico, prognóstico. 

 Whitbourne (2011): psicologia  

 Blaya (2005), Gomes et al. (2008), Tenenbaum (2011) e Gabbard (2016), 

Nicolau (s.d.), Rossoni (2016), Fontes (2009): Psiquiatria 

As referências sobre Relações Públicas (função, atividade, legislação, conselhos, 

ética, planejamento), Comunicação Organizacional, Cultura Organizacional e Relações de 

Poder consultadas são: 

 Kunsch (1997, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015), Bueno 

(2003, 2009, 2012, 2014, 2015), Peruzzo (1986), Farias (2004), Marchiori (2011), Simões 

(1995, 2001, 2006), Grunig, Ferrari e França (2011), Galindo (2013,2016), Argenti (2011), 

Fortes (2003), Figueiredo (2005, 2016), Pinho (1990), Baseggio (2008, 2011), Oliveira e 

Paula (2006), Forni (2015), Cardoso (2006), Srour (2005), Torquato (2015), Gushiken (2008), 

Grau (2009), Russo (2010) 

As referências sobre pesquisa são: 

 Peruzzo (2014), Duarte (2015), Minayo (2009), Figueiredo (2016), Manzini 

(2004), Gil (1999, 2002), Triviños (1987).  

A pesquisa busca entender como o diagnóstico está contextualizado no 

planejamento estratégico, as referências são:  

 Oliveira (1995, 2015), Gaj (1999, 2002), Nicolau (2001), Chiavenato e Sapiro 

(2000, 2004, 2009), Mitzenberg (2000, 2001), Certo, (2003), Certo et al. (2005), Kotler 

(1998), Kaplan e Norton (1997), Galindo (2004), Porter (1986), Pérez e Massoni (2009), 

Luecke (2009), Freitas et al. (2014), Ishikawa (1993), Kepner e Tregoe (1978), Wright et al. 

(2000) 
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Entretanto, percebemos que estudar o diagnóstico na comunicação organizacional 

apenas por meio da pesquisa bibliográfica não responderia suficientemente aos objetivos e 

questões de pesquisa deste estudo, uma vez que há pouquíssimas pesquisas e publicações 

desenvolvidas especificamente sobre o tema diagnóstico na área de comunicação. 

Todas as obras citadas, com exceção da tese de doutorado da pesquisadora Ana 

Luiza Baseggio (2008), citam em algum momento o conceito, sua importância e fazem alusão 

ao diagnóstico ao tratar de ambientes e métodos de pesquisa, ou das competências e técnicas 

que o profissional deve ter e usar. Por este motivo, utilizamos também o alicerce encontrado 

sobre o planejamento nas searas da administração e do marketing e sobre conceitos de 

diagnóstico na área da saúde, onde o termo é mais extensamente utilizado.  

Extraímos, então, a originalidade e a pertinência deste estudo, percebendo que a 

escassez de bibliografia específica sobre o diagnóstico em comunicação organizacional 

representa a pouca atenção voltada para essa etapa do planejamento estratégico, contribuindo 

com a pesquisa sobre o tema tanto para a academia, quanto para o mercado de comunicação 

organizacional.  

 

Tanto mercado como escola (universidades, faculdades e todos os demais níveis) 

não são estanques, recebem da sociedade impulsos e retornam a esta com 

resultados – de reflexão teórica ou de caráter prático, permitindo a práxis da 

profissão. (FARIAS, 2004, p. 34-35) 

 

Por trabalhar questões mais particulares para alcançar nossos objetivos, 

concordamos com Duarte (2015, p. 65), que afirma que uma pesquisa qualitativa por meio de 

entrevistas semiestruturadas e ancoradas por roteiro, com abordagem em profundidade, 

“permite identificar as diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos”. Esta 

tipologia de entrevista é um recurso metodológico que: 

 

(...) busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 

recolher resposta a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por 

deter informações que se deseja conhecer. (...) O uso de entrevistas permite 

identificar as diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos. 

(DUARTE, 2015, p. 62-63)  

 

Por meio das entrevistas, investigamos a prática do uso do diagnóstico sob a 

perspectiva da atuação de agências de comunicação organizacional que recebem do mercado 

as demandas de serviços. Esse “diálogo assimétrico”, cunhado por Gil (1999), “em que uma 

das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”, 
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 (...) trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes (...) o universo da produção humana que pode 

ser resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é 

objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em número e 

indicadores quantitativos. (MINAYO, 2009, p. 21) 

 

As entrevistas foram aplicadas por meio de roteiro prévio flexível, em que há uma 

“relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso” 

(GIL, 2002, p. 117), mas que também confere maior conforto e segurança tanto para o 

entrevistador quanto para o entrevistado, a fim de não deixar a entrevista rigorosamente 

fechada às questões elaboradas.  

 

Um roteiro bem elaborado não significa que o entrevistador deva tornar-se refém 

das perguntas elaboradas antecipadamente à coleta, principalmente porque uma das 

características da entrevista semi-estruturada é a possibilidade de fazer outras 

perguntas na tentativa de compreender a informação que está sendo dada ou 

mesmo a possibilidade de indagar sobre questões momentâneas à entrevista, que 

parecem ter relevância para aquilo que está sendo estudado. (MANZINI, 2004, p. 

06) 

 

Os roteiros são usados para guiar a conversa durante a entrevista semiestruturada. 

Por este motivo, o roteiro abaixo guiou a entrevista para evitar que a conversa deixasse de 

explorar todos os aspectos desejados?   

 Relação entre diagnóstico, prognóstico e demanda de ações;  

 Relação entre diagnóstico e determinação de recursos; 

 Relação entre diagnóstico e valoração; 

 Composição do diagnóstico; 

 Relação entre diagnóstico e crises em comunicação. 

As questões de pesquisa têm por objetivo motivar os entrevistados a expor suas 

ideias, conceitos, percepções e sentimentos acerca da pergunta de pesquisa sobre o nosso 

tema, o que “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação 

e a compreensão de sua totalidade (...) além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

A escolha por utilizar a questão de pesquisa “representa o que o investigador 

deseja esclarecer (...) parte de ideias colocadas na formulação do problema e dos objetivos da 

investigação” (TRIVIÑOS, 2011, p. 107).  As questões de pesquisa auxiliam o pesquisador, 

“são perguntas norteadoras, ou dúvidas, relativas ao problema e que ajudam a orientar a 

investigação” (PERUZZO, 2014, p. 12). São elas: 
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 O diagnóstico em comunicação organizacional é sempre realizado? Como se dá a 

demanda por parte das organizações para sua execução?  

 Como o diagnóstico, estrategicamente elaborado e aplicado, pode contribuir para 

a demanda eficaz de ações e agregar valoração para a comunicação organizacional? 

 Há relação entre a realização do diagnóstico e a mensuração de resultados em 

comunicação organizacional? 

 Qual a relação entre a realização do diagnóstico e a alocação de recursos em 

comunicação organizacional? 

 Quais os elementos que compõem o diagnóstico? 

 Qual a relação que você percebe entre a realização do diagnóstico e do 

prognóstico em comunicação organizacional?  

 Há relação entre a realização do diagnóstico e as crises na comunicação 

organizacional?  

Segundo Duarte (2015), não há representatividade estatística de determinado 

universo em entrevistas em profundidade, pois ela está ligada mais à significação e à 

capacidade de os entrevistados fornecerem informações confiáveis e relevantes ao tema da 

pesquisa, do que à quantidade de fontes.  

Dessa forma, a amostra não probabilística é intencional, por selecionarmos 

“conhecedores específicos do assunto” (DUARTE, 2015, p. 69), e buscarmos, com base na 

experiência de cada um, responder as questões de pesquisa e alcançar os objetivos. As 

entrevistas foram aplicadas junto a profissionais que atuam com a elaboração do diagnóstico, 

em agências de comunicação organizacional, com atuação na grande São Paulo, que ofertam o 

serviço de diagnóstico em seu menu de serviços.  
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AS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

A escolha das agências a serem entrevistadas se deu, a princípio, com base em 

levantamento em sites de busca e da ABRACOM – Associação Brasileira das Agências de 

Comunicação - entidade representativa das agências de comunicação corporativa em 22 

Estados e no Distrito Federal. Segundo o órgão1, o setor movimentou R$ 2 bilhões em 2014 e 

trabalha com mais de 14 mil profissionais das mais diversas formações atuando em equipes 

multidisciplinares. 

Usando filtros como agências de “comunicação organizacional”, “comunicação 

corporativa”, “comunicação empresarial”, chegamos ao total de 105 agências. Analisamos o 

site destas agências listadas no Estado de São Paulo e filtramos 73 agências, excluindo as que 

trabalham apenas com expertise em assessoria de imprensa, clipping, branding ou outros 

serviços específicos de comunicação. Das 73 agências que trabalham a comunicação 

organizacional, apenas cinco ofertam a realização de diagnóstico em seu menu de serviços. 

Por este motivo, continuamos nossa pesquisa em sites de busca e selecionamos igual 

quantidade de agências, com as mesmas características, mas não associadas à ABRACOM.    

Por meio de contato telefônico com as 10 agências selecionadas, apresentamos 

nossa proposta de pesquisa, explicando a metodologia e a contribuição que o resultado desta 

pesquisa traz para a área de comunicação. Ao abordá-las, obtivemos o seguinte cenário: 

 Três agências responderam prontamente e demonstraram interesse em 

participar da pesquisa. 

 Cinco agências declinaram prontamente o convite por acreditarem que não 

poderiam contribuir muito com o tema da pesquisa. Todas afirmaram nunca terem feito 

qualquer serviço específico de diagnóstico em comunicação e também declararam não ser 

uma etapa constante do trabalho de outras ações de comunicação que desenvolvem. Todas 

declararam não haver demanda e nem qualquer metodologia para realizar diagnósticos.  

 Uma agência foi demasiadamente indelicada no atendimento, alegando que “a 

agência tem muito trabalho para perder o tempo de seus profissionais com pesquisas”, o que 

demonstra desde já o imenso hiato entre mercado e academia. 

                                                 

1 Disponível em: <www.abracom.com.br>. Acesso em 16 jan. 2017.  
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 Uma agência não possui profissional apto para responder os e-mails. Quem 

atende ao telefone é uma senhora, de linguajar bastante simplório, que afirma que a 

responsável está em férias (foram quatro meses de tentativas). Em maio de 2017, a agência foi 

notícia na imprensa nacional por estar envolvida com empresas e pessoas ligadas à operação 

Lava Jato2.  

Este estudo visa a contribuir com as reflexões e discussões sobre o aprimoramento 

da área, tanto para a academia, quanto como para o mercado. As dificuldades de abordagem e 

cooperação junto às agências, mesmo com as garantias, benefícios, objetivos e metodologias 

explicitadas, expõem a desvalorização, por parte destas agências, dos avanços da pesquisa 

empírica no campo da Comunicação Organizacional. Kunsch (2012, p. 274-289) relata as 

dificuldades da condução de uma de suas pesquisas sobre as dimensões da comunicação 

organizacional, tema que trataremos posteriormente e apresenta em suas conclusões: 

 

Primeiro a dificuldade encontrada pelos pesquisadores para estabelecer os contatos 

e para conseguir realizar estudos dessa natureza. Essas constatações expressam que 

não há uma coerência entre o discurso das empresas quando se dizem abertas aos 

públicos e à opinião publica em relação aos seus comportamentos institucionais. 

Outra constatação, já observada em pesquisas acadêmicas anteriores por esta autora 

e de seus orientandos em nível de mestrado e doutorado, é a falta de uma cultura de 

valorização da pesquisa empírica na área de Comunicação por parte das empresas. 

(KUNSCH, 2012, p. 286) 

 

Todas as agências participantes da pesquisa estão há mais de 18 anos no mercado 

e abordam o diagnóstico em comunicação em seus portfólios e/ou na apresentação da agência. 

Todos os entrevistados são sócios-diretores e respondem pela área de planejamento das 

agências.  

O projeto de pesquisa foi devidamente submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), seguindo todos os protocolos e exigências de acordo com a Resolução CNS 466/12. 

As entrevistas foram realizadas entre 10 e 15 de maio de 2017, com a autorização expressa de 

cada agência e profissional entrevistado indicado pela empresa, o qual teve liberdade de 

resposta e assinou por livre e espontânea vontade o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) para utilização dos dados obtidos por meio da entrevista, sem identificação do 

entrevistado e da agência associados às respostas. 

                                                 

2 A operação Lava Jato, deflagrada em 2014, é a maior investigação de corrupção, desvio e lavagem 

de dinheiro já realizada, no Brasil, pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, a 

Agência Entrelinhas Comunicação é apontada por receber pagamentos da Construtora Engevix, entre 

2009 e 2012, a fim de limpar a imagem de José Dirceu durante os julgamentos do mensalão.  
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Ressaltamos, ainda que, os esclarecimentos sobre a pesquisa, sua metodologia e 

outras informações como objetivos, garantia de manuntenção de sigilo e privacidade dos 

participantes durante todas as fases da pesquisa - e interrupção da entrevista em caso de 

necessidade, foram realizados antes e durante todo o processo de abordagem ao entrevistado. 

Também foi ofertada a possibilidade de desistência de contribuição em caso de algum 

desconforto, sem nenhum dano ou cobrança de qualquer pagamento ou recriminação.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos realizados 

resultantes da participação na pesquisa, foi esclarecido ao participante, conforme Resolução 

CNS 466/12, o direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas restritas ao dano 

causado. Não foram aplicados métodos alternativos. As entrevistas foram conduzidas de 

maneira tranquila, sem qualquer forma de intimidação ou pressão, respeitando o tempo do 

entrevistado e sua liberdade de expressão nas respostas. Ao analisar e apresentar os resultados 

da pesquisa, codinomes foram utilizados a fim de manter o sigilo sobre os entrevistados e as 

agências, não identificando suas respostas ou qualquer método ou expertise às respectivas 

agências que aceitaram participar da pesquisa.  
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ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

 

Capítulo 1: Explora, por meio da pesquisa bibliográfica, conceitos importantes 

sobre o diagnóstico em relação às correntes teóricas, etimologia, o profissional diagnosticador 

da comunicação organizacional, da profilaxia médica à prevenção de crises, o papel das 

relações públicas, a necessidade do diagnóstico para a comunicação organizacional 

estratégica. E a aceitação e rejeição do diagnóstico. 

 

Capítulo 2: Reflete sobre o caráter estratégico do planejamento e da comunicação 

organizacional, aborda o diagnóstico em suas bases teóricas e como desenvolvê-lo dentro de 

uma proposta de planejamento estratégico, apresenta o modelo tradicional de diagnóstico por 

meio da SWOT, explora o cruzamento dos pontos, aborda o Diagrama de Causa e Efeito e os 

5 Porquês aplicado à comunicação organizacional integrada e estratégica Trata ainda do uso 

do Benchmarking e o caráter estratégico do BSC para a comunicação que quer ser estratégica 

de fato. Apresenta, também, dois modelos de diagnóstico da comunicação e relacionamentos e 

a proposta de um modelo criado para a comunicação organizacional estratégica.  Ao final, 

trata das razões pelas quais o diagnóstico pode contribuir para a valoração da comunicação 

organizacional.  

 

Capítulo 3: Apresenta as práticas de mercado verificadas por meio das entrevistas 

realizadas, refletindo e apresentando um diagnóstico sobre a contraposição entre a teoria e a 

prática da realização do diagnóstico na comunicação organizacional estratégica.  
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1  O DIAGNÓSTICO: CONCEITOS, USOS E POSICIONAMENTOS 

 

 

1.1 O elo entre o diagnóstico e as correntes teóricas 

 

 

Nosso estudo aborda um recorte específico do Planejamento em Comunicação 

Social, a construção e a função do diagnóstico como premissas para o alcance da eficácia, 

eficiência e efetividade nas ações da comunicação organizacional, podendo trazer valoração 

para o campo. Ao refletir sobre o planejamento como pano de fundo para tratar do diagnóstico 

em comunicação, temos uma relação arbitrária e causal, um elemento que não existe sem o 

outro, um paralelo entre as dicotomias entre significante e significado, elementos 

indissociáveis da mesma moeda. Essa relação arbitrária e causal tem caráter funcionalista, 

como assinala Rüdiger (2011, p. 59) ao explicar que “para o funcionalismo, as pessoas se 

comunicam dia a dia com certos propósitos, cujo efeito é o cumprimento de determinadas 

funções necessárias à manutenção do sistema social”. 

Ao refletirmos sobre a relação causal compartimentada em nosso objeto de 

estudo, somos direcionados ao modelo linguístico estruturalista, não como uma teoria da 

comunicação, mas como um modo de pensar ou como uma corrente de pensamento para a 

apreensão de fenômenos sociais diversos, inclusive os de comunicação. Ao considerarmos o 

método estruturalista em que desmontamos o objeto recortado e, depois, o remontamos 

visando a entender as relações internas ou as regras que regem a sua constituição e o seu 

funcionamento, podemos pensar na estrutura do planejamento.  

Sendo assim, ao refletirmos sobre as dicotomias constituidoras de sentidos 

(Saussure), podemos desconstruí-las e analisá-las em relação direta com o nosso objeto.  

Fazendo uso desse arcabouço conceitual, analisamos separadamente a estrutura do 

planejamento e a realização do diagnóstico. 

O estruturalismo tem suas raízes na Linguística Estrutural, a partir da proposta 

desenvolvida por Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson, na virada do século. De acordo 

com Peters (2002, p. 20), Saussure “concebia a linguagem como um sistema de significação, 

vendo seus elementos de uma forma relacional”. O princípio básico do estruturalismo é o de 

que há estruturas sociais adjacentes que estabelecem sentidos que não podem ser 

ultrapassados pelos indivíduos, pois o homem não tem o poder de interferir. O estruturalismo 
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entende que, no interior desse sistema, um elemento depende do outro, ou seja, “a identidade 

é definida de forma relacional, puramente como uma função das diferenças no interior do 

sistema” (PETERS, 2002, p. 20). 

 

Se tivermos que escolher um termo que sintetize a ideia central da ciência atual, em 

suas mais variadas manifestações, dificilmente poderemos encontrar uma 

designação mais apropriada que a de estruturalismo. Qualquer conjunto de 

fenômenos analisado pela ciência contemporânea é tratado não como um 

aglomerado mecânico, mas como um todo estrutural, e sua tarefa básica consiste 

em revelar as leis internas – sejam elas estáticas, sejam elas dinâmicas – desse 

sistema. O que parece ser o foco das preocupações científicas não é mais o 

estímulo exterior, mas as premissas internas do desenvolvimento: a concepção 

mecânica dos processos cede lugar; agora, à pergunta sobre suas funções. 

(JAKOBSON apud PETERS, 2000, p. 02) 

 

No planejamento estratégico de comunicação há uma interdependência entre as 

etapas. O desenvolvimento da construção dessa estrutura a partir do encadeamento de cada 

etapa e de acordo com a sua respectiva função, é o fator decisivo para a elaboração de um 

bom diagnóstico, contribuindo para o alcance de um planejamento eficiente, eficaz e efetivo. 

Nesse sentido, a integração das estruturas do planejamento é a condição sine qua non para seu 

sucesso. A noção de estrutura sobre o que se baseia o estruturalismo é entendida como: 

  

(...) um todo que só pode compreender-se a partir da análise de seus componentes e 

da função que esses componentes cumprem dentro do todo. Essas estruturas têm, 

assim, o caractere de uma totalidade na qual qualquer modificação de alguma das 

suas relações afeta o conjunto, já que a estrutura mesma está definida por suas 

relações, sua auto regulação e suas possíveis transformações. (PETERS, 2000, 

p.01) 

 

Cada etapa do planejamento tem sua ordem de acontecimento e sua função no 

conjunto geral. Logo, podemos considerar que essas etapas são fixas e sua elaboração também 

obedece a padrões pré-estabelecidos. A supressão ou alteração das etapas na ordem ou 

estrutura afeta a função e, por consequência, o resultado do todo. 

Assim, reconhecemos a importância do diagnóstico como parte imprescindível do 

processo de planejamento. Peters (2000, p. 04) cita alguns pontos da clássica antologia sobre 

o estruturalismo de Eduardo Prado Coelho como: 

 

1. Conjunto de elementos com leis próprias independentes das leis que regem cada 

um desses elementos; 2.  A alteração de um dos elementos provoca a alteração de 

todos os outros, devido à existência de leis relativas ao conjunto; 3. O valor de cada 

elemento não depende do que ele é por si mesmo, mas da posição que ele ocupa em 

relação a todos os outros elementos do conjunto. (COELHO apud PETERS, 2000, 

p. 04) 
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Podemos observar tais pontos no planejamento, de acordo com Kunsch (2003, p. 

217), por ser um “processo sistematizado que acontece por meio de sucessivas partes ou 

etapas” previamente estabelecidas Sabendo-se que o planejamento requer um processo 

estruturado, este prevê uma função mecânica por obedecer tal estrutura. Robert M. Randolph 

(apud KUNSCH, 2003, p. 217), ao enumerar as fases do planejamento, descreve esse 

processo lógico como “um ato de pensar da mente saudável e disciplinada”. 

Nesse sentido, podemos pensar que o que caracteriza essa estrutura disciplinada é 

a função como elemento que atribui sentido à estrutura do planejamento, mas também 

ultrapassa a questão única do funcionamento da estrutura. Essa estrutura ultrapassa a 

compreensão de “para que serve” o planejamento, para a preocupação de “como este 

funciona”,  mesmo que, seja a partir de relações estabelecidas arbitrariamente, como apregoa 

o estruturalismo. O planejamento estratégico tem, portanto, uma relação direta e de 

dependência com o diagnóstico.  

O sentido do planejamento se dá a partir da construção do diagnóstico pensando 

não apenas no que foi realizado, mas também, principalmente, em como foi realizado. E como 

sua estratégia foi definida a partir da demarcação do que realmente é necessário ser feito. O 

diagnóstico é o elemento norteador para o desenvolvimento de ações que podem garantir o 

sucesso do planejamento que busca atingir seus objetivos.   

É interessante notar uma nova contribuição para a teoria apreciativa, que valoriza 

o planejamento participativo. Kunsch (2009a, p. 118-119) nos esclarece que a investigação ou 

teoria apreciativa; 

 

(...) constitui uma forma interessante e inovadora para se desenvolver um plano 

estratégico de comunicação e para a elaboração de projetos específicos. Pelo fato 

de não pautar por uma metodologia rígida e tradicional do processo de planejar, 

que vê muito mais o lado destrutivo das coisas e põe a ênfase nos problemas, essa 

teoria se caracteriza como pós-modernista e muito mais construtiva. É um novo 

modelo de gestão para mudanças e uma forma interpretativa de pesquisar a 

realidade social e a situação a ser planejada.  (KUNSCH, 2009a, p. 118-119) 

 

Há então a quebra do padrão de planejamento clássico, formulando-se novas 

teorias como a apreciativa, o que, portanto, cria outro padrão. Neste ponto, entendemos que as 

estruturas são perversas pelo fator da submissão ao contexto e cenário em que se está inserido 

para obter aceitação, o que consequentemente gera um mal-estar acerca da dicotomia clássico 

versus novo, como se um descartasse por completo o outro, o que não necessariamente 
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aconteceria ou precisaria acontecer, já que as relações não são totalmente fixas ou já 

terminadas. 

Traçando paralelos nessa reflexão, a análise estrutural, de forma inconsciente, é 

percebida na prática do planejamento independente da análise do todo. O fator condicional é 

observado na interdependência entre a elaboração de um bom diagnóstico para a obtenção de 

um planejamento de sucesso que considere as diversas perspectivas em que a organização está 

inserida ambientalmente e socialmente.  

O diagnóstico existe apenas quando há informações a serem analisadas após a 

elaboração das etapas de pesquisa do planejamento. Nesse sistema mecanicista, há uma 

coerência exterior que rege o sistema. As engrenagens do sistema do planejamento não 

existem e não funcionam separadas, mas sim buscam o equilíbrio do sistema. O resultado de 

sua existência é puramente funcionalista, admitindo funcionalismo como: 

 

Uma corrente de fundamentação do pensamento sociológico para a qual os 

processos de ação social se estruturam em sistemas, que procuram reduzir as 

tensões do mundo; da vida e manter equilibrado o funcionamento da sociedade. A 

sociedade deve ser estudada como um sistema complexo de relações funcionais – 

resultantes da colaboração conjunta de todos os seus membros -, que se estrutura 

em seus vários níveis, visando solucionar os problemas surgidos no curso da vida 

em comum. (RÜDIGER, 2011, p.55)  

 

O autor afirma que, diante dessa perspectiva, os seres são capazes de se adaptar 

aos sistemas vigentes dominantes e, assim, exercerem os papéis para a manutenção do próprio 

sistema, comportando-se conforme as regras funcionais para sua manutenção. Nesse sentido, 

Rüdiger (2011, p. 55) aponta que a comunicação “deve ser vista como fundamento do 

processo de interação social”. Retomando a ideia de que cada parte cumpre uma determinada 

função para que esta estrutura obtenha o equilíbrio esperado, vemos que o funcionalismo: 

 

(...) considera e avalia a comunicação sob o prisma mecanicista/instrumental e da 

eficácia organizacional. Parte da premissa de que o comportamento comunicativo 

pode ser observável e tangível, medido e padronizado. Preocupa-se com as 

estruturas formais e informais de comunicação e com as práticas em função dos 

resultados, deixando de lado as análises dos contextos sociais, políticos, 

econômicos, tecnológicos e organizacionais. (KUNSCH, 2014, p. 42) 

 

Dessa forma, entendemos que, ao analisar a função do diagnóstico na estrutura do 

planejamento, a sua função é cumprida justamente por meio das análises destes contextos para 

que se possa delinear a melhor estratégia para o planejamento organizacional. O diagnóstico 

tem a função de ser um meio para a obtenção dos resultados esperados pela organização. Da 
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mesma forma, para a elaboração do planejamento em Relações Públicas - ao considerar o 

diagnóstico pautado na análise dos relacionamentos entre a organização e seus públicos, para 

então formular a melhor estratégia de ação - é preciso considerar que: 

 

(...) a perspectiva interpretativa considera as organizações como culturas. A 

organização é um fenômeno mais subjetivo do que objetivo. A realidade 

organizacional é socialmente construída por meio da comunicação e das interações 

entre as pessoas. Baseia-se nos símbolos e significados compartilhados e 

envolvidos em várias formas de comportamento organizacional (Gareth Morgan, 

1996; Pacanowsky e O’Donnell-Trujillo, 1984). Valoriza e cultiva o 

interacionismo simbólico, tendo como base os estudos pioneiros de George Herbert 

Mead. Isto é, as pessoas criam significados durante as interações sociais. O 

indivíduo ao trazer seus significados adquire novos a partir das interações. A 

perspectiva interpretativa, portanto, no âmbito da comunicação organizacional, 

considera todas essas vertentes e valoriza as pessoas, criando espaços para o 

diálogo e as interações no ambiente de trabalho. (KUNSCH, 2014, p. 42-43)  
 

Como tratamos anteriormente, é neste sentido que consideramos as rígidas 

estruturas um tanto quanto “perversas”. Por isso, entendemos a convergência de paradigmas 

como necessária ao considerar um contexto instável de cenários e dimensões do mundo 

globalizado, interconectado e pós-industrial (ou simplesmente contemporâneo), para o estudo 

do diagnóstico e sobre a postura do profissional para atender as demandas da comunicação 

organizacional para um novo contexto. 

Entendemos a necessidade e a urgência de se trabalhar e pensar a comunicação 

estrategicamente e em dimensões mais humanas e menos deterministas, como cerne da 

organização e não priorizar apenas o caráter instrumental da comunicação - o que talvez seja 

uma herança das abordagens puramente funcionalistas, estruturalistas e mecanicistas. Mas 

aqui propomos não o descarte absoluto, mas sim lançar mão dessas estruturas como estratégia 

para um olhar mais humano na comunicação. 

 

Neste sentido tenho defendido, há muito tempo, a necessidade de se abandonar a 

fragmentação e de se adotar uma filosofia e política de comunicação 

organizacional integrada. Quais seriam os principais desafios dessa comunicação e 

de seus atores em todo esse processo? Primeiro, é preciso substituir aquela visão 

linear e instrumental da comunicação por uma muito mais complexa e abrangente. 

A comunicação organizacional precisa ser entendida de forma ampla e holística. É 

possível dizer que é uma disciplina que estuda como se processa o fenômeno 

comunicacional dentro das organizações e todo seu contexto político, econômico e 

social. Como fenômeno inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos 

de pessoas que a integram, a comunicação organizacional envolve os processos 

comunicativos e todos os seus elementos constitutivos. Neste contexto, faz-se 

necessário ver a comunicação inserida nos processos simbólicos e com foco nos 

significados dos agentes envolvidos, dos relacionamentos interpessoais e grupais, 
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valorizando as práticas comunicativas cotidianas e as interações nas suas mais 

diversas formas de manifestação e construção social. (KUNSCH, 2014, p. 45) 

 

Essa reflexão não tem por objetivo encerrar uma conclusão acerca da relação das 

correntes teóricas e a realização do planejamento e do diagnóstico em comunicação, mas sim 

procurar inicialmente situar sua prática em um contexto teórico mais abrangente, sem muitas 

fronteiras estruturalmente rígidas, na tentativa de uma comunicação melhor diante da 

complexidade dos tempos atuais.  

 

1.2 A etimologia do diagnóstico 

 

Na antiguidade, a medicina era constituída por magia e adivinhações, tanto as 

doenças tidas como castigos, quanto às curas, eram atribuídas a deuses e forças obscuras da 

natureza e filosofia especulativa (CASTIGLIONI, 1947, p. 174 apud REZENDE, 2008). 

Hipócrates é reconhecido por ter instituído a medicina “científica” ao romper com o sistema 

de crenças irracionais, religiosas e com os apelos ao sobrenatural.  

A medicina hipocrática é fundamentada no Corpus Hippocraticum que de acordo, 

com os pesquisadores Beier e Iannotti (2010), é “constituído por 53 livros, que abarcam mais 

de mil páginas, (...) uma coleção heterogênea em estilo, doutrina e época. Está escrita em 

dialeto jônico e sabe-se que boa parte dela está na biblioteca médica da ilha de Cós”. Segundo 

aponta Vilar (2015), a coletânea de manuscritos de Hipócrates e seus discípulos é composta 

por temas “sobre patologia, diagnóstico, prognóstico, ética, doenças mentais e terapêutica”. 

 

(...) o ato médico consiste basicamente na formulação do diagnóstico e na 

instituição do tratamento mais indicado para o paciente. A formulação do 

diagnóstico deve fundamentar-se na história clínica passada e presente do paciente, 

ou seja, na anamnese, no exame físico do paciente, na evolução do quadro clínico e 

na interpretação crítica dos exames complementares porventura necessários, sejam 

estes exames de laboratório, registros gráficos ou métodos de imagem. Firmado o 

diagnóstico sindrômico e, se possível, etiológico, o ato médico seguinte, o de maior 

responsabilidade, consiste na tomada de decisão quanto à melhor conduta 

terapêutica a ser seguida, que poderá ser de ordem clínica, cirúrgica, ou mesmo 

psiquiátrica. (REZENDE, 2009, p. 112)  

 

Observamos, no estudo histórico de Rezende (2009), o diagnóstico como uma das 

atividades centrais na definição do ato médico. Analogamente à análise de ambientes na 

comunicação, consideramos o conjunto de características históricas, comportamentais, 

constituintes, internas e externas para sua determinação mais precisa possível. Sendo o 
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diagnóstico entendido como base para a tomada de decisão quanto à conduta a ser adotada 

frente à realidade diagnosticada. Hipócrates foi “o primeiro a usar a palavra diagnóstico, que 

significa discernimento. Formada do prefixo dia, através de, em meio de + gnosis, 

conhecimento. Diagnóstico, portanto, é discernir pelo conhecimento” (REZENDE, 2008). 

Pedro Lain Entralgo (1981) resgata as origens do termo e sua evolução em Los 

Orígenes Del Diagnóstico Médico, apontando o uso do termo vastamente presente na 

literatura da Grécia antiga como, por exemplo; em Ilíada, de Homero. O verbo diagignṓskein, 

διαγιγνώσκειν, que possui o sentido da “capacidade de distinguir, conhecer e reconhecer, 

saber” por meio daquilo que não está visível. Pressupõe um trabalho de investigação. No 

Corpus Hippocraticum, o sentido empregado era de discernir com precisão, entre todas as 

outras possibilidades, “penetrar visualmente o que não se pode ver através” [tradução nossa] 

(ENTRALGO, 1981, p. 12).  

 

Ambos os termos, diagnóstico e prognóstico estão intimamente relacionados na 

medicina antiga e, portanto, devem ser estudadas em conjunto. Ambos são 

originalmente adjetivos derivados de substantivos abstratos, διάγνωσις e 

πρόγνωσις, diagnóstico e prognóstico; estes substantivos abstratos precedem por 

sua vez os verbos diagignṓskein διαγιγνώσκειν e progignṓskein προγιγνώσκειν, 

que são compostos gignoskein, γιγνώσκειν, verbo "saber"; Uma vez que ‘Pro’ 

significa "antes", progignṓskein tem o valor de 'conhecido antecipadamente'; dado 

que ‘dia’ significa, entre outras coisas ' diferença ', diagignṓskein tem o valor de 

‘conhecer as diferenças’, 'saber estabelecer as diferenças’, [saber diferenciar]. 

(CORTES, 2011) 

 

 Entralgo (1981, p. 12) enfatiza a advertência feita nos primeiros livros do Corpus 

Hippocraticum (L. IV, p. 252): “As brilhantes e espetaculares previsões só podem ser obtidas 

pelo diagnóstico (apd tou diagignoskein), que permite prever por qual via, de qual maneira e a 

que momento terminará a doença, bem como a orientação para a cura, ou para 

incurabilidade.” [tradução nossa]  

 

1.3 Da Medicina Diagnóstica para a Comunicação Diagnóstica 

 

A medicina conta com diversas especializações para procurar prevenir, prever, 

entender, cuidar, tratar, remediar, promover a cura quando possível ou amenizar ao máximo o 

sofrimento quando há um diagnóstico de incurabilidade. As especializações estudam e agem 

com maior profundidade diante da complexidade que é cada parte, cada órgão, cada membro 

e suas respectivas funcionalidades e estruturas do corpo humano.  
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Ainda de acordo com os autores, a tarefa médica de prescrever é indissociável do 

diagnóstico. Para o médico, o diagnóstico é o ponto de partida para o tratamento que nem 

sempre tem como prognóstico uma cura efetiva. Mas, muitas vezes, o tratamento tem por 

objetivo a diminuição do sofrimento do paciente, ou o aumento de sua qualidade de vida, por 

exemplo. Dessa maneira, o médico pode indicar a melhor opção pautada no diagnóstico pelo 

o que se tem por evidência clínica e científica, para que o prognóstico seja o melhor para o 

paciente. Segundo Mansur (2010, p. 74), “o diagnóstico é um processo complexo do 

pensamento humano para discernir, em meio a dados, hipóteses e possibilidades e, na maioria 

das vezes, não redutível a simplificações”. Para o autor é a “etapa nuclear” tanto para o 

exame, quanto para o tratamento médico.  

O médico se utiliza de técnicas de pesquisa e observação como, por exemplo, a 

anamnese, que podemos comparar ao briefing realizado na comunicação. Os exames clínicos 

e físicos para auxílio da determinação do diagnóstico podem ser comparados às diversas 

formas de pesquisa utilizadas na área da comunicação organizacional, como a auditoria de 

opinião, auditoria de comunicação, pesquisa documental, entrevistas, dentre outras técnicas.  

Nesse contexto, trabalhando com uma visão holística, o profissional da medicina 

diagnóstica é responsável por ser a ponte que une a pesquisa, observação e o desenvolvimento 

de técnicas diagnósticas à prática médica, potencializando a eficácia, eficiência e efetividade 

do prognóstico médico.  

 

O ser humano, por intermédio de um conjunto especial de pessoas, designado pelo 

termo cientistas, agrupados em comunidades, de acordo com os seus objetos 

específicos de estudo, busca analisar fenômenos que ocorrem no mundo fático, a 

fim de pelo menos compreendê-los e, se possível, prevê-los e controlá-los e, assim, 

dar aos seus semelhantes a possibilidade de vida melhor. (...) para facilitar suas 

investigações, [a comunidade científica mundial] fragmentou esta divisão em 

diversos ramos do conhecimento, em razão das variadas óticas e especificidades 

das áreas de fenômenos que ocorrem nos mundos da natureza e do social. Assim 

foram identificados domínios particulares correspondendo ao mesmo número de 

comunidades específicas que com elas trabalham. (SIMÕES, 2001, p. 30-32) 

 

Analogamente ao contexto da comunidade médica, na comunicação 

organizacional o profissional de comunicação detecta eventuais problemas e necessidades, 

pesquisa suas possíveis causas e então prognostica ações que tenham potencial eficácia, 

eficiência e efetividade com o intuito de promover a melhora da situação real detectada. O 

profissional de comunicação, que trabalha com a realização de diagnósticos, realiza o trabalho 

de catalisador estratégico ao diagnosticar situações e processá-las para então prognosticar 
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intervenções que visem a melhorias com o menor custo e maior benefício para a organização, 

seus públicos e para o ambiente em que ela está inserida.   

Assim como os especialistas da medicina diagnóstica, o profissional de 

comunicação tem condições de realizar uma investigação a fim de prognosticar o melhor 

tratamento para a organização, fazendo uso de diversos métodos de pesquisa e tecnologias já 

disponíveis. O tratamento, muitas vezes, não tem por objetivo a cura. A comunicação não tem 

esse poder, assim como a medicina muitas vezes também não o possui. Mas há condições de 

procurar amenizar da melhor forma possível, não se esquecendo da conduta ética e da 

qualidade da vida organizacional, para que esta tenha condições de cumprir sua missão com o 

menor efeito colateral possível, advindo dos problemas diagnosticados. Segundo Mansur 

(2010, p. 74), a conceituação de diagnóstico é bastante ampla, sendo também reconhecida e 

dirigida por fontes externas à medicina e, principalmente inclui tanto “o processo mobilizado 

quanto a conclusão alcançada no processo”. Entendemos que os mesmos passos reconhecidos 

pela medicina também podem ser utilizados pela comunicação ao desenvolver o diagnóstico 

em comunicação organizacional, como relacionamos no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Relações entre o processo do Diagnóstico Médico e o Diagnóstico em 

Comunicação Organizacional 
Diagnóstico Médico Diagnóstico em Comunicação Organizacional 

O processo ativo de pensamento e 
a arte de usar o método científico 
para elucidar os problemas da pessoa doente. 

O processo ativo de pensamento estratégico e 
a arte de usar o método científico para 
elucidar os problemas da comunicação. 

A obtenção de todos os dados necessários. A obtenção de todos os dados necessários. 

A avaliação crítica de todos os dados obtidos                     
de diferentes fontes e métodos. 

A avaliação crítica de todos os dados obtidos de 
diferentes fontes e com uso de diferentes métodos. 

O fato de ser uma arte viva,                                             
baseada na ciência bem fundamentada. 

Arte viva que fundamenta a formulação de 
estratégias e o planejamento. 

O fato de desenvolver-se sobre                                                  
o conhecimento de anatomia e alterações funcionais 
que convergem na doença. 

O fato de desenvolver-se sobre o conhecimento de 
variadas técnicas de pesquisa e monitoramento das 
alterações nos cenários que envolvem a organização. 

A formulação de hipóteses possíveis. A formulação de hipóteses possíveis para o 
prognóstico das ações.  

A conclusão do processo,                                                  
chegando propriamente ao diagnóstico. 

A conclusão do processo,                                            
chegando propriamente ao diagnóstico. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de MANSUR, 2010. 

 

Ainda de acordo com Mansur (2010), uma das maiores preocupações da medicina 

atual é trabalhar em prol da prevenção na identificação, na procura, no contato, no exame 

físico e também nos exames complementares que contribuem com a elaboração do 
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diagnóstico. A determinação do diagnóstico está pautada nos sinais percebidos pela relação 

com o paciente, no conhecimento adquirido antes de estar na frente do paciente, no que se 

procura e se pergunta para poder lançar mão das técnicas adequadas de investigação da 

medicina diagnóstica. 

Uma vez que esse relacionamento é insuficiente e o acompanhamento também, a 

chance de se deparar com um diagnóstico desagradável, ou até sem prognóstico de cura, é 

uma das maiores preocupações da medicina preventiva. O mesmo acontece quando as 

organizações agem de forma reativa. Forni (2015, p. 74-76) alerta que, pelo menos dois terços 

das crises mundiais poderiam ser evitadas, já que elas não surgem por acaso. 

Para o autor, prevenir significa “ficar atento aos sinais”. Segundo ele, a prevenção 

está longe de ser “um gasto inútil”, é sempre um investimento. De acordo com Forni (2015), o 

ato de planejar previamente, pautado em auditoria de vulnerabilidades – inspeção periódica 

que tem por finalidade diagnosticar potenciais riscos -, pode ser “a diferença entre o lucro e o 

prejuízo de uma organização, na hora da crise.”. (FORNI, 2015, p.76).  

 

Quando se fala em prevenção, devemos ficar atentos porque as crises de imagem, 

reverberadas na comunicação, têm um padrão. Em muitas delas, há como prevenir 

e preparar a reação da empresa, porque obedecem a sequências muito similares. A 

premissa do planejamento e da prevenção, portanto, não é tão difícil e se constitui 

em base da boa administração de crises. (FORNI, 2015, p. 74) 

 

Dessa maneira, o profissional de comunicação de crises que é quem define os 

objetivos de comunicação para as crises potenciais - o que difere bastante de resolver como 

lidar com a crise em si (ARGENTI, 2011, p. 334) -, atua no sentido de trabalhar na prevenção 

de crises juntamente com equipes multidisciplinares que formam os comitês de crise e 

realizam as auditorias de risco, além de tornar comum a informação para todos os possíveis 

envolvidos caso a crise ocorra.  

Forni (2015, p. 125) afirma que “a comunicação tem o poder de reduzir o dano 

provocado por um evento de crise”. E sabemos que a falta de comunicação tem o grande 

poder de piorar exponencialmente o evento de crise. Argenti (2011, p. 314) alerta que, uma 

das partes do “problema em lidar com as crises é que as organizações só conseguem entender 

ou reconhecer que são vulneráveis depois que uma crise grave acontece”.  

 

Na gestão de crises, uma das coisas mais importantes é fazer um diagnóstico. 

Como curar ou minimizar o problema da doença, senão a conhecemos? E não 

adianta ficar preocupado somente com a repercussão na imprensa. Por vezes, o 

mercado confunde gerenciar o problema ou a crise com o controle da comunicação. 
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São variáveis diferentes, mas indissociáveis. Não há como administrá-las 

isoladamente e ter sucesso na gestão da crise. (FORNI, 2015, 71) 

 

O profissional que atua com a comunicação de crises tem condições de 

estabelecer estratégias de relacionamento e comunicação quando há a possibilidade de um 

cenário detectado se transformar em uma crise para a organização. Podemos citar, como 

exemplo: capacitar funcionários com procedimentos e mensagens para o evento de crise, 

construir mensagens-chave, capacitar pessoas relevantes para lidar com a mídia (porta-vozes), 

fortalecer as formas de comunicação com comunidades que a organização se relaciona, bem 

como com os públicos que possam intervir em uma situação de crise.  

Toda crise tem um perfil particular. Como todo incêndio, ela não começa com 

labaredas de cem metros, mas com uma simples chama, quase imperceptível, que 

vai se alastrando pouco a pouco, alimentada pela incompetência, omissão, ganância 

e falta de planejamento. (...) As empresas precisam se convencer, de uma vez por 

todas, que a melhor solução é prevenir as crises, o que se consegue com uma 

gestão e uma cultura de comunicação afinadas com os novos tempos. (BUENO, 

2014c, p. 58-59) 

 

Para Forni (2015, p.126-127), o objetivo de um plano de comunicação de crise é 

estabelecer ações imediatas de comunicação a serem colocadas em prática antes e durante a 

crise. É neste sentido que o diagnóstico se faz necessário na medida em que cria possibilidade 

de prevenção ou capacita para a ação diante da necessidade iminente.  

 

1.4 A necessidade do diagnóstico para a comunicação organizacional 

 

A medicina trata da saúde das pessoas, já a comunicação trata das relações sociais 

entre as pessoas, enquanto que as organizações tratam com e para as pessoas. Simões (2001, 

p. 92) aponta que as Relações Públicas “tratam, nas duas extremidades do sistema, com as 

organizações (pessoas) e com os públicos (pessoas)”, ressaltando que: 

 

 (...) a ocupação profissional de Relações Públicas deve pensar (diagnosticando e 

prognosticando os cenários da organização e dos públicos e planejando seus 

pareceres e projetos de comunicação), agir (propondo políticas e programas de 

ação justos e implementando seus projetos de comunicação) e inventar sempre na 

busca de novas e adequadas soluções aos prováveis e existentes conflitos no 

sistema organização-públicos, dando um basta à reprodução. (SIMÕES, 2001, p. 

91-92). 

 

Simões (2001, p. 48) contextualiza as organizações em duas instâncias, sendo a 

primeira cumprindo uma finalidade social pertencente ao campo das ideias abstratas, por ser 
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criada, expressa e executada pelo ser humano. Já a segunda se torna factual ao ser objetivada 

por ser o resultado “dos interesses e decisões de todos aqueles que possuem poder para tanto”. 

Para obter sucesso no empreendimento desse processo, as decisões precisam ser valorativas e 

alicerçadas na estratégia do negócio.  

 

Toda organização possui determinado propósito, dito na linguagem da teoria de 

administração, de uma missão. A consecução da missão implica decisões, de 

acordo com premissas técnico-político-econômicas, que levem a ações eficazes. A 

organização, transcendendo a ótica dos seus componentes, necessita de decisões 

eficientes para cumprir a missão que é essencial. Além disso, a organização, 

factualmente é uma sociedade e está inserta em outra sociedade maior, para as 

quais, sociedade interna e sociedade externa, presta serviços. A organização 

abstrata solicita decisões técnicas; contudo, a organização factual se defronta com 

decisões valorativas. (SIMÕES, 2001, p. 48-50) 

 

Ao refletir sobre a dinâmica das organizações e suas missões, temos as relações de 

poder travadas nesse ambiente para o cumprimento de suas respectivas missões e visões 

pautadas em suas filosofias, políticas e valores. Henriques (2017, p. 02) afirma que a 

comunicação não é apenas um recurso estratégico, “mas uma propriedade constitutiva tanto 

dos sujeitos quanto das organizações, em relação dinâmica com a linguagem”.  

 

A comunicação é um fato nas organizações, ou seja, não existe nenhuma 

organização sem uma prática comunicativa, ainda que os processos comunicativos 

não sejam institucionalizados. Eles são essenciais para a operação da entidade e 

estão intimamente vinculados às formas de significar, valorar e expressar uma 

organização, isto é, ao processo comunicacional e constitutivo da cultura da 

organização, e de sua identidade, configurando imagens reconhecidas por seus 

diversos públicos internos e externos. A comunicação pode ser entendida, então, 

como um alicerce que dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela é. 

Porém, isso não significa que a comunicação seja algo autônomo, porque ela será 

sempre correspondente à forma de ser daquilo que a engendra, neste caso, a 

empresa ou instituição. (CARDOSO, 2006, p. 1133) 

 

A ausência da atividade de discurso torna inviável a concretização de qualquer 

atividade de trabalho. Normalmente, a comunicação não é consenso, linearidade ou 

homogeneidade, mas sim conflito. A comunicação é refém da percepção, que trabalha a partir 

dos repertórios de vida particulares, desenvolvidos por uma série de fatores como cultura, 

tempo, espaço, crenças, valores, sociedade, linguagem, hábitos, experiências, dentre outros. 

Dessa forma, as percepções não são espontaneamente homogêneas, são como hiatos entre os 

conflitos. Baseggio (2008, p. 84) aponta que “a construção de cenários trabalha com a 

dimensão das percepções e a dimensão dos fatos”.  
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A comunicação estratégica trabalha em prol de descobrir onde residem tais 

conflitos, característica inerente por sermos humanos, únicos e diferentes, o que confere 

grande diversidade às relações. O diagnóstico das diferenças e conflitos viabiliza a ação, para 

a compreensão e para novas oportunidades.  

 

O bom desempenho das organizações passa, invariavelmente, por um processo 

contínuo e interativo que visa mantê-la inserida no mercado, com vantagens 

competitivas. Para tanto, precisam assumir o controle sobre o destino, enxergar as 

oportunidades, transformar ameaças em conveniências, definir novos rumos para a 

organização, introduzir a disciplina de pensar em longo prazo, mobilizar recursos 

para objetivo comum, promover a mudança e vender ideias. (BASEGGIO, 2008, p. 

82). 

 

Neste sentido, é importante alertar para o caráter ético e imparcial do profissional 

que pesquisa e apresenta as informações que compõem o cenário, a fim de não contaminar a 

análise e o resultado de todo o processo em face de interesses pessoais ou políticos, com 

vistas ao benefício próprio ou de quem quer que seja, mediante a missão de pesquisador e 

diagnosticador. Qualquer manipulação ou formulação irreal dos cenários pode ser fatal para a 

formulação da estratégia e para a tomada de decisões. 

Quando há falha no processo decisório surge o conflito, que tem sua alma nas 

consequências advindas do que foi e como foi implementado. Simões (2001) aponta que uma 

das formas das relações de poder está intimamente ligada à escassez dos recursos, e aqui 

complementamos esse entendimento de escassez com o fator da concentração de recursos. 

Para Srour (2005, p. 179), “o terreno político é um campo de confrontos onde se medem e se 

digladiam interesses (...) como um fogo cruzado de pressões (...)”.  

 

Todo processo decisório consiste em escolher um caminho entre vários cursos de 

ação. Por isso é que as decisões não são gratuitas, casuais ou neutras, mesmo 

quando tecnicamente bem elaboradas ou bem fundamentadas. Toda e qualquer 

decisão se estriba em interesses observáveis, sejam eles individuais, corporativos 

ou coletivos, e obedece à lógica das pressões e das contrapressões. (SROUR, 2005, 

p. 180)  

 

As formas de exercício de poder nem sempre são amplamente percebidas, 

portanto, nem sempre são totalmente expostas. Henriques (2017, p. 02) afirma que as “formas 

organizacionais são elementos centrais na vida moderna e também compõem, para fora delas, 

todo o universo do consumo no qual estamos imersos”. O autor aponta que essa centralização 

tem, por consequência, influenciar todos os aspectos durante a nossa vida, sendo que “suas 
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decisões e modos de ação incidem direta ou indiretamente, todo o tempo, sobre nós, em nossa 

individualidade, e também sobre nossas coletividades”.  

A organização é composta por uma rede de pessoas que tanto cooperam, quanto 

competem entre si. Essas pessoas ofertam suas habilidades para, em teoria, concretizar a 

missão organizacional. Essa rede de pessoas compõe e representa uma identidade coletiva, 

que se manifesta individualmente através da identidade da organização. Que por sua vez, 

impacta tanto a sociedade com a qual se relaciona como também é fortemente impactada por 

ela. Estabelecendo assim, um processo de ação e reação a partir dos relacionamentos e 

comportamentos entre essa rede organizacional e a sociedade.  

Nenhuma transformação acontece sem o exercício da comunicação. É a 

comunicação que faz com que a forma de pensar e se comportar derivem em resultados que 

deixam de ser os mesmos e resultem em transformação. É nesse sentido que a função política 

das Relações Públicas tem valor estratégico para as organizações. A função política é 

extensamente trabalhada por Simões, que aponta que a atividade de Relações Públicas 

consiste na “gestão da função organizacional, política a fim de obter a cooperação dos 

públicos, para a consecução da missão organizacional” (SIMÕES, 2001, p. 63). Esta 

cooperação é fruto do embasamento gerado pela realização da atividade e suas funções, 

harmonizando diversas relações de interesse ao sistema organização-públicos.  Daí a 

necessidade de as decisões terem caráter valorativo para a organização como um todo e serem 

alicerçadas na estratégia do negócio e não puramente na submissão ou satisfação de quaisquer 

que sejam as relações de poder. 

 

Numa perspectiva moderna, as relações públicas precisam demonstrar sua 

contribuição também como um valor econômico para as organizações. Isto é, suas 

atividades têm de apresentar resultados e ajudar as organizações a atingir seus 

objetivos, cumprindo sua missão, desenvolver sua visão e cultivar seus valores. 

(KUNSCH, 2003, p. 103) 

 

Neste sentido, Peruzzo (1986) traz uma visão pouco explorada pelos autores que 

tratam a comunicação organizacional e as Relações Públicas. A autora alerta sobre a 

preocupação com a perda de confiança dos públicos sobrepujando a preocupação em corrigir 

o sistema de acumulação de recursos. Daí tem-se a grande importância funcional da área em 

obter cooperação e harmonia dos públicos para com as organizações. 

Torquato (2015) relembra que poder é a capacidade que um indivíduo ou 

instituição possui para influenciar algo ou alguém e complementa afirmando, então, que “a 
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relação de poder estabelece-se em decorrência do ato comunicativo” (TORQUATO, 2015, p. 

25). De posse desse pensamento, o autor aponta a comunicação como um processo simbólico 

de transferência de ideias, o que de uma forma muito simples gera influências. 

O autor estabelece a função do poder expressivo que a comunicação exerce nas 

organizações. De acordo com ele, este poder legitima as outras três formas de poder que 

atuam nas organizações: o poder normativo, o poder remunerativo e o poder coercitivo. 

 

É oportuno lembrar que as normas, o processo de recompensas e os sistemas de 

coerção existentes nas organizações, para se legitimar, passam, antes, por processos 

de codificação e decodificação, recebem tratamento ao nível do código linguístico, 

assumindo, ao final, a forma de um discurso que pode gerar maior ou menor 

aceitação pelos empregados. A comunicação, como processo e técnica, 

fundamenta-se nos conteúdos de diversas disciplinas do conhecimento humano, 

intermedeia o discurso organizacional, ajusta interesses, controla os participantes 

internos e externos, promove, enfim, maior aceitabilidade da ideologia empresarial. 

Como poder expressivo, exerce uma função-meio perante outras funções-fim da 

organização. Nesse sentido, chega a contribuir para a maior produtividade, 

corroborando e reforçando a economia organizacional. (TORQUATO, 2015, p. 26) 

 

Peruzzo (1986, p. 54) revela que todo o discurso de harmonização para o bem 

comum - no qual as Relações Públicas são uma valiosa estratégia – atua na verdade para o 

cumprimento da missão das organizações. Logicamente com o menor custo (racionalizando 

os recursos) e maior valoração possível. Nesse jogo do poder, Srour resume que:  

 

A agregação de valor econômico depende de satisfação de necessidades; A 

agregação de forças políticas depende da satisfação de interesses; A agregação de 

conteúdo simbólico ou a legitimação das ordens depende da satisfação das mútuas 

expectativas dos emissores e dos receptores. (SROUR, 2005, p. 179) 

 

As conclusões de Peruzzo apontam para o entendimento de que as Relações 

Públicas estão intimamente ligadas à compreensão do modo de produção capitalista. Peruzzo 

(1986, p. 55) conclui que “Na verdade, as Relações Públicas são uma necessidade do modo de 

produção capitalista. A evolução do capitalismo requer o surgimento e evolução das Relações 

Públicas”. O que posteriormente complementa Srour (2005, p. 165) ao afirmar que “toda 

coletividade abriga diferenças sociais e exige algumas mediações para manter a convivência”. 

 

1.5 Relações Públicas: o diagnosticador da comunicação organizacional 

 

Quando pensamos em gestão, a atividade intrínseca de qualquer gestor que 

embasa a tomada de decisão é o ato de planejar. Na comunicação organizacional não é 
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diferente. Sabemos que todas as profissões da área de Comunicação Social trabalham, em um 

contexto ideal, o planejamento para que suas ações cumpram suas respectivas missões. Farias 

(2004, p. 49) relembra que “a própria origem da atividade profissional de Relações Públicas 

repousa no gerenciamento de questões pertinentes à vida organizacional”.  

 

Buscar uma comunicação excelente deve constituir uma meta a ser alcançada pelos 

que a dirigem no cotidiano das organizações. A comunicação excelente é aquela 

que é administrada estrategicamente, que se baseia em conhecimentos e na 

pesquisa científica e valoriza a cultura corporativa, os princípios éticos e o 

envolvimento das pessoas, segundo a teoria geral de relações públicas. É uma das 

razões do planejamento de relações públicas. Como parte integrante da gestão 

estratégica, as Relações Públicas deverão auxiliar a alta direção a fazer a leitura de 

cenários, das ameaças e das oportunidades presentes na dinâmica do ambiente 

global, avaliando a cultura organizacional e as condições do ambiente interno para 

responder estrategicamente, por meio de ações comunicativas planejadas com 

eficiência e eficácia. (KUNSCH, 2009, p. 117-118) 

 

Gushiken (2008, p. 238) alerta que comunicação organizacional é composta por 

diversas áreas da comunicação social, e que “essa heterogeneidade profissional” implica em 

diferentes “concepções de planejamento de comunicação, compondo nuances entre ‘práticas’, 

‘planejamentos’ e ‘políticas de comunicação’.”. Entretanto, Gushiken (2008, p. 239) ressalta 

que “a ideia de planejamento faz parte da própria definição de Relações Públicas como 

profissão e área do conhecimento”.  

 

O planejamento constitui uma das funções de Relações públicas, ao lado das 

funções assessoramento, pesquisa, execução (comunicação) e avaliação, (...), os 

planos, programas e projetos de iniciativa de Relações Públicas seguem um 

conjunto de etapas: diagnóstico (pesquisa), planejamento, orçamento, execução, 

controle e avaliação. (PINHO, 1990, p.45) 

 

O profissional que trabalha com a leitura e o monitoramento dos ambientes 

promovendo a descoberta causal dos problemas está intimamente ligado ao ato de 

planejamento, posto que a atividade do diagnóstico é uma etapa integrante do ato de planejar. 

Bueno (2014) alerta que o profissional de comunicação empresarial não deve ser apenas um 

“executor de tarefas” ou “tarefeiro”, espera-se que “seja efetivamente um gestor, capaz de 

traçar estratégias, fazer leituras do ambiente interno e externo e agir proativamente, criando 

espaços e canais para o relacionamento sadio com os públicos de interesse da organização” 

(BUENO, 2014, p. 37).  De acordo com Grau (2009, p. 26), é por meio das relações públicas 

que “se deve postular a mudança desde a alta administração até o contexto inteiro das 

organizações. O entorno, a esfera pública e a opinião pública são as variáveis de referência”.  
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As Relações Públicas podem ser definidas como gestoras do processo de 

comunicação organizacional no momento em que são capazes de aproximar o 

processo de comunicação da cúpula diretiva, o que é cada vez mais necessário 

como elemento facilitador do processo de aproximação dos interesses da empresa 

com os de seus públicos. Sua atuação deve ser ágil e permanente. Além de 

participar no processo de qualificação e assessoramento do staff, devem criar 

vínculos afetivos com os diversos públicos, trazendo para dentro da organização as 

questões da comunidade, de modo a criar interação da cultura da organização com 

os públicos circunvizinhos, adequando a organização à realidade do compromisso 

social, necessidade crescente para empresas cujo objetivo é o bom relacionamento 

com a opinião pública. (FARIAS, 2004, p. 58-59) 

 

Segundo a legislação brasileira vigente, a atividade de Relações Públicas é 

disciplinada pela Lei nº 5.377, de dezembro de 1967, anexo 1 e regulamentada pela Lei nº 

63.283, de setembro de 1968. No artigo 3º, item 1, alínea “a”, uma das funções privativas da 

atividade profissional de Relações Públicas é a elaboração, coordenação, implantação, 

supervisão e a avaliação do planejamento estratégico da comunicação organizacional. 

 

(...) a ação estratégica de uma organização, elaborada com base no diagnóstico 

global e em uma visão geral da organização, levando-se em consideração o 

processo de relacionamento entre a organização e os seus públicos, individual ou 

simultaneamente. (RESOLUÇÃO NORMATIVA, N.º 43/02, art. 1.º, § 4.º, X, “c”) 

 

A atividade de Relações Públicas é definida em 1954, pela ABRP - Associação 

Brasileira de Relações Públicas como: 

 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, coeso e 

contínuo da Alta Administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua 

entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como entre essa 

organização e todos os grupos aos quais está ligada direta ou indiretamente. 

(CONFERP) 

 

Em reunião da Assembleia Mundial de Relações Públicas, realizada no México 

em 12/08/1978, foi aprovada por 33 países a definição oficial de Relações Públicas: 

 

O exercício profissional das Relações Públicas requer ação planejada com apoio na 

pesquisa, na comunicação sistemática e na participação programada para elevar o 

nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma entidade e os grupos 

sociais a ela vinculados, num processo de interação e de interesses legítimos, para 

promover seu desenvolvimento recíproco e da comunidade a que pertencem. 

(CONFERP) 

 

O exercício da atividade é privativo aos relações-públicas, profissionais 

devidamente registrados no sistema CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de 

Relações Públicas, autarquia federal composta por sete conselhos regionais e subordinada ao 

Ministério do Trabalho. De acordo com a Resolução Normativa N.º 43/02, anexo 1, que 
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define as funções e atividades privativas dos relações-públicas, a profissão é caracterizada 

pela aplicação de conceitos e técnicas de: 

 

I) comunicação estratégica, com o objetivo de atingir de forma planificada os 

objetivos globais e os macro-objetivos para a organização; 

II) comunicação dirigida, com o objetivo de utilizar instrumentos para atingir 

públicos segmentados por interesses comuns;  

III) comunicação integrada, com o objetivo de garantir a unidade no processo de 

comunicação com a concorrência dos variados setores de uma organização. 

(RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 43/02, art. 1.º, § 3.º, XIV) 

 

Ainda de acordo com a mesma resolução (art. 1.º, § 4.º, XIV anexo 1), que define 

as funções e atividades privativas dos profissionais de Relações Públicas, o ato de 

diagnosticar realizado pelo relações-públicas, compreende um conjunto de “(...) ações que 

permitam o conhecimento ou a determinação das causas que provocaram determinado fato 

nas organizações. A análise conclusiva das informações desse conhecimento ou dessa 

determinação é chamada de diagnóstico”. 

Segundo Fortes (2003, p. 21), “às Relações Públicas está reservado o trabalho de 

conhecer e analisar os componentes do cenário estratégico de atuação das empresas, com a 

finalidade de conciliar os diversos interesses”. Ainda quanto à funcionalidade da atividade de 

Relações Públicas: 

 

(...) definida conceitualmente como a gestão da função organizacional política por 

intermédio do profissional também designado pelo mesmo termo, engloba quatro 

operações (...) diagnosticar e prognosticar – são preparatórias e essenciais para a 

realização das duas posteriores: assessorar nas políticas administrativas e 

implementar programas de comunicação. É aceitável considerar e designar o 

conjunto destas quatro operações, ou funções básicas, como a definição 

operacional da atividade. A definição operacional explicita o que faz a atividade. 

(SIMÕES, 2001, p. 36) 

 

O autor defende que a disciplina e a esfera de conhecimento científico das 

Relações Públicas estudam processos para gerarem programas. Para Simões (2001, p. 33), o 

processo diz respeito “à estrutura do fenômeno, aos seus componentes e à sua dinâmica”, já o 

programa é “a formação das políticas, após análise do processo.” Dessa maneira, o autor 

estabelece o programa de Relações Públicas e suas funções, como verificaremos no quadro 2. 

Mas o autor chama a atenção para o cuidado que é preciso ter com a 

retroalimentação e possíveis correções que cada etapa deve ter. Simões (2006) afirma ainda 

que há quase um consenso entre professores e profissionais praticantes quanto aos atos que 

compreendem as funções de Relações Públicas: 
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Quadro 2 - O Fazer das Relações Públicas 

Pesquisar 
A atividade de Relações Públicas inicia-se com incertezas e busca respostas 
para reduzi-las a fim de poder tomar decisões adequadamente. 

Diagnosticar 
Conhecer a realidade na qual se pretende atuar e refletir sobre ela. É a síntese 
de todos os dados obtidos por meio de pesquisas, saber o que são e suas 
razões para existirem. 

Prognosticar 
Pautado no diagnóstico, o profissional pode prognosticar o que pode ou não 
ocorrer caso uma ação seja ou não realizada. Lida com possibilidades e 
probabilidades de ações de ambas as partes do sistema. 

Assessorar 

Assessorar os dirigentes em programas de ações organizacionais sobre normas 
e políticas administrativas atuais e futuras, com base no diagnóstico e 
prognóstico realizado para assim ter o mínimo de incertezas possível, pois 
toda decisão é, em menor ou maior grau, uma decisão de risco. 

Implementar 

O planejamento propõe projetos que venham resolver o máximo possível de 
problemas a fim de: a) aproximar as partes; b) explicar e/ou justificar as ações 
organizacionais; e c) alterar os eventos naturais do processo de Relações 
Públicas.  

Avaliar e Controlar 

A avaliação tem por objetivo buscar informações a fim de controlar o impacto 
das ações organizacionais e os projetos de comunicação implantados, para 
assim retroalimentar o planejamento para o alcance dos objetivos e metas 
desejados. 

 

Fonte: Baseado nas funções definidas por Simões (2006, p. 73-77), adaptado pela autora.  

 

Simões (2001) aponta estas funções inerentes à atividade de Relações Públicas e 

coloca a informação como o combustível para que o profissional possa exercer seu papel 

frente à comunicação nas organizações, valorizando a pesquisa e a elaboração do diagnóstico 

como condição sine qua non para que o processo e programa de Relações Públicas obtenha 

êxito.  

 

O exercício da atividade de Relações Públicas não se efetiva sem um diagnóstico, 

entendido como a conclusão da análise de como se encontra a organização em face 

dos interesses de todos os seus públicos. Significa determinar a situação de uma 

organização, a natureza de sua filosofia operacional e de pessoal, o nível de 

conhecimento e aceitação de seus produtos e serviços, o grau de satisfação de seus 

públicos, os pontos fortes e fracos da comunicação da empresa, seu conceito e 

imagem pública. (BASSEGIO, 2008, p. 225) 

 

Grunig, Ferrari e França (2011, p. 86-87) apontam que para as Relações Públicas, 

o desenvolvimento do diagnóstico é uma condição estratégica para a eficaz gestão da 

comunicação. Mas, no que tange ao conceito e ao termo, se referem ao diagnóstico no 

gerenciamento de relações públicas estratégicas como “análise de cenários (environmental 

scanning)”: 

 

Relações públicas estratégicas se iniciam com a análise do ambiente, isto é, com o 

desenvolvimento de pesquisa estruturada especificamente para identificar 
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stakeholders, públicos específicos, problemas e assuntos emergentes. Mediante a 

análise de cenário, os pesquisadores de um departamento de Relações Públicas ou 

de uma agência contratada fornecem as informações necessárias para que o 

executivo sênior participe dos processos decisórios estratégicos da organização. 

(...) a análise de cenário ocorre quando os pesquisadores de Relações Públicas 

monitoram o ambiente para estabelecer como as consequências das ações 

organizacionais afetam e fazem surgir stakeholders e públicos específicos. 

(GRUNIG, FERRARI E FRANÇA, 2011, p. 86) 

 

É importante reconhecer que os cenários mudam, os ambientes se transformam, e 

tais alterações exigem ações e condutas diferentes. A comunicação organizacional não pode 

ser vista como um grande compêndio de receitas prontas e a elaboração de um diagnóstico é o 

que subsidiará com segurança as outras etapas do processo e programa de Relações Públicas. 

Como Simões (2001, p. 38) adverte categoricamente que “pior ainda é apenas implementar 

alguns instrumentos colocados em prática em outras situações, justificados pelo êxito anterior, 

esquecendo-se de que as situações diferentes normalmente requerem outros instrumentos”. 

Dessa mesma forma, entendemos as Relações Públicas como uma área construída 

por diversos conhecimentos e que, hoje, aplicada à comunicação organizacional, procura por 

meio de suas estratégias e técnicas promover, manter e resgatar a imagem, boa vontade, 

opinião pública, mediando os relacionamentos da organização com o ambiente onde habita e 

com os públicos que se relaciona de alguma forma. 

 

A atividade de Relações Públicas surgiu de uma prática jornalística, foi 

assimilando a contribuição de diferentes óticas profissionais – advogados, 

psicólogos, administradores, publicitários, marqueteiros – e chegou, aos dias de 

hoje, com uma tecnologia de uso fundamentada, obviamente, nas ciências sociais, 

em especial na Micropolítica, tratando da relação político-comunicacional entre a 

organização e todos os agentes sociais que influenciam sua missão. (SIMÕES, 

2001, p. 14) 

 

Assim como o médico tem sua formação primeira como clínico geral, e com a 

visão do todo desenvolve a medicina por meio de especializações aprofundando o olhar 

estrategicamente sob uma parte do corpo humano, o relações-públicas desenvolve a 

comunicação por meio de especialidades técnicas, usando estrategicamente áreas da 

comunicação para atingir a missão organizacional. 

  

 

1.6 Da aceitação à rejeição do diagnóstico 
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O diagnosticador da comunicação organizacional sugere um prognóstico de ações 

para a comunicação organizacional. Assim como o médico receita o tratamento para o 

paciente. Entretanto, ainda assim, nada garante que o diagnóstico será aceito e o tratamento 

realizado.  

Ao tratar do relacionamento entre o consultor-auditor e a organização no 

desenvolvimento de auditoria de comunicação organizacional, Kunsch (2015) considera três 

modelos de envolvimento e recomenda que é importante deixar claro qual o modelo a ser 

adotado, pois isso acarreta em responsabilidades e níveis de interferência e autonomia para 

cada uma das partes. A autora recomenda que fique claro entre as partes tanto as 

responsabilidades, quanto os princípios que nortearão o desenvolvimento do diagnóstico. 

Entendemos que os modelos propostos por Kunsch também devem ser adotados pelo 

profissional diagnosticador da comunicação organizacional: 

 

Modelos de provisão: o cliente (a organização) faz o diagnóstico, ou seja, apresenta 

um problema, e o consultor (auditor) realiza a intervenção, buscando solucionar o 

problema. Modelo prescritivo: o consultor realiza tanto o diagnóstico quanto a 

intervenção. Modelo colaborativo: o cliente e o consultor realizam em conjunto 

ambas as etapas (diagnóstico e intervenção). (KUNSCH, 2015, p. 238) 

 

Para que a aceitação do diagnóstico aconteça naturalmente, é importante que o 

diagnosticador tenha uma relação de confiança com quem está solicitando o diagnóstico e 

com quem o usará para a tomada de decisões. A alta liderança pode manifestar o receio de 

desnudamento daquilo que está encoberto propositalmente, ou mesmo, inconscientemente, 

pois, uma vez que isso de fato aconteça, pode trazer consequências desagradáveis. 

Dificilmente um gestor quer denunciar seu fracasso ou inabilidade para lidar com 

algo pertinente a sua organização. Uma organização em desarmonia ou em desiquilíbrio, 

assim está justamente por apresentar e vivenciar problemas. Mas falar de problemas, “tocar na 

ferida”, embora seja preciso, não costuma ser algo confortável ou “fácil”. A relação entre 

diagnosticador e a parte a ser diagnosticada deve ser neutra, objetiva, ética e apresentar 

empatia. O diagnosticador, ao realizar seu trabalho, precisará conquistar a confiança das 

pessoas que estarão envolvidas no processo investigativo, para que a veracidade das 

informações seja minimamente comprometida.  

É importante que o diagnosticador apresente sensibilidade ao clima 

organizacional para aplicar no melhor tempo e da melhor forma, as pesquisas inerentes ao 

processo investigativo para a elaboração do diagnóstico.  Assim como alguns exames médicos 
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exigem algum preparo prévio e/ou condições do paciente para a obtenção mais precisa da 

informação que se busca, o diagnosticador da comunicação precisa estar atento à cultura, 

clima e diversidade de pessoas que fazem parte da organização. Além de conhecimentos em 

comunicação, é importante que o diagnosticador tenha conhecimentos sobre administração, 

psicologia, sociologia, antropologia, cultura e poder dentro das organizações, pois como já 

vimos, essas são compostas por relações humanas. 

É imprescindível que o profissional seja ético. Como define Humberg (1995, p. 

82), “uma atuação profissional ética implica sabermos quais são os nossos princípios éticos e 

aqueles das organizações para as quais trabalhamos”. Acreditamos que se não há esse 

alinhamento como premissa, talvez nem se deva começar o trabalho.  

 

Não há lugar para comportamentos que se desviem da ética e que afrontem os 

interesses dos públicos, em particular, e da sociedade, de maneira geral. A empresa 

ou entidade deve-se pautar por uma comunicação verdadeira, não sendo toleradas 

manipulações, meias-verdades e vantagens obtidas por meios ilegítimos, como 

suborno, tráfico de influência, formação de cartéis, etc. (BUENO, 2003, p.12) 

 

Deve-se atentar para evitar também a ocorrência da contratransferência, termo 

muito utilizado no campo analítico. “A contratransferência permite que o analista escute, por 

meio de seus sentimentos, não só o que o paciente diz, mas, mais ainda, o que ele não diz, por 

ignorá-lo no plano do consciente” (ZASLAVSKY, 2002, apud ROSSONI, 2016).  

Como apontou a professora Cicilia Peruzzo (2017)3, “a pesquisa é um processo 

em busca do conhecimento. Nas ciências humanas o homem é, ao mesmo tempo, sujeito e 

objeto de estudo”. E ao tratar sobre a interpretação de dados, a professora ensina que “O 

objeto se constrói. Toda a ação do conhecimento implica em modificações de quem observa. 

O objeto não é livre de toda contaminação, e nem todo conhecimento está no objeto. É 

importante um equilíbrio entre o objeto e a interpretação”.  

Com relação à aceitação do diagnóstico, convém refletir sobre algumas premissas 

simples: o diagnóstico é realizado a partir da análise e pesquisa do resultado gerado pela ação 

humana. O diagnóstico é realizado por pessoas e para pessoas, tanto na saúde, quanto na 

comunicação organizacional. O diagnosticador comunica o diagnóstico para alguém e este 

alguém pode apresentar infinitas reações ao resultado obtido do que foi investigado. Não 

temos habilitação para analisar a fundo os comportamentos que podem vir a surgir dessa 

                                                 

3 Disciplina de Metodologia Científica, anotações da aula ministrada em 07/03/2016.  
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situação, mas podemos apontar que o comportamento proveniente da rejeição do diagnóstico 

pode ser abordado a partir dos mecanismos de defesa, por exemplo.  

A apresentação do diagnóstico e a reação ao diagnosticado é um momento 

delicado e que tem forte ligação com os mecanismos de defesa estudados inicialmente por 

Freud e por sua filha, Ana Freud. Os mecanismos de defesa fazem parte do desenvolvimento 

humano e permeiam a vida do indivíduo tanto saudável quanto doente. Segundo Gabbard 

(2016), “todos nós temos mecanismos de defesa e as defesas que utilizamos, revelam muito 

sobre nós”. 

Conforme afirma Gomes et al. (2008, p. 110), “o uso de mecanismos de defesa 

está presente em todas as pessoas e é vital para o funcionamento psíquico. O que define uma 

melhor ou pior capacidade adaptativa é a natureza, a intensidade e a frequência do uso de 

mecanismos de defesa mais, ou menos, maduros”. De acordo com Tenenbaum (2011, p. 06), 

são “operações mentais inconscientes e destinadas a impedir que determinados conteúdos 

mentais tenham acesso à consciência”.  

 

O termo mecanismo de defesa, é então, nos estudos, usado para descrever não 

apenas um processo intrapsíquico inconsciente, mas também para manifestações na 

forma de comportamentos que são consciente ou inconscientemente designados 

para conciliar impulsos internos com as demandas externas. (...) Os mecanismos de 

defesa podem ser utilizados de várias formas. Primeiramente, eles podem auxiliar o 

indivíduo a procurar ajuda. Também podem ser entendidos como estratégias 

cognitivas conscientes que são intencionalmente usadas para salientar o melhor 

aspecto de uma situação ruim. E, finalmente, são mecanismos mentais 

involuntários que distorcem a percepção da realidade interna ou externa para 

reduzir o estresse. (BLAYA, 2005, p. 25-60) 

 

É importante notar que o mecanismo de defesa é pessoal e, ao se manifestar, está 

sempre no nível inconsciente do indivíduo. Ainda de acordo com Blaya (2005, p. 35), “o 

diagnóstico relaciona-se ao sintoma e ao comportamento patológico, as defesas relacionam-se 

a forma como o indivíduo lida com determinada situação, seja consciente ou inconsciente”.  

Para a médica psiquiatra, estes mecanismos “estão associados ao grau de maturidade do 

indivíduo que o manifesta relacionado ao comportamento de defesa”. (BLAYA, 2005, p. 20). 

Entender como as pessoas podem reagir frente à apresentação do diagnóstico é um 

conhecimento interessante e que pode ajudar a evitar o efeito surpresa para quem faz essa 

divulgação, e talvez ajudar a contra-argumentar estrategicamente. Vale sempre ressaltar que 

as pessoas são diferentes, portanto, o sentido e o significado do diagnóstico para cada 
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indivíduo dentro de uma mesma organização talvez tenham conotações diferentes e, portanto, 

reações diferentes. 

Assim como cada diagnóstico deve ser adaptado às necessidades, bem como à 

cultura e ao clima organizacional, é importante atentar para o público a quem ele se dirige. O 

tempo de assimilação de cada indivíduo é diferente, e é importante atentar para esses 

componentes. A partir de pesquisa bibliográfica em obras da área de Psicologia (Whitbourne 

2011), e Psiquiatria (Blaya 2005), Gomes et al. (2008), Tenenbaum (2011) e Gabbard (2016), 

Nicolau (s.d.), encontramos e relacionamos os mecanismos de defesa mais comuns utilizados 

pelas pessoas: 

Quadro 3 – Mecanismos de Defesa em Reação à Comunicação do Diagnóstico 

Mecanismos de Defesa a partir da Comunicação do Diagnóstico 

Categoria Descrição Comportamento diante do Diagnóstico 

1 Resistência 
Tentativa de evitar sentimentos 
desagradáveis. 

O funcionário resiste ao diagnóstico para evitar 
que os problemas venham à tona. 

2 Anulação 
Desfazer ou cancelar simbolicamente 
uma experiência que se considera 
intolerável. 

Há a tentativa de invalidar o diagnóstico, uma 
vez que seu resultado pode causar algum 
desconforto. 

3 Negação 

Recusa consciente para aceitar fatos 
perturbadores. Ao mesmo tempo, o 
indivíduo expressa algum desejo 
reprimido e dele se defende negando 
que lhe pertença. Há a perda da 
capacidade de valer-se de estratégias de 
sobrevivência.  

Há o comportamento de negar a apresentação 
ou abordagem dos fatos encontrados no 
diagnóstico. O indivíduo não reconhece e não 
aceita o resultado, portanto continua 
comportando-se da mesma forma que originou 
o problema. 

4 Repressão 
Bloqueio das lembranças traumáticas 
como ideias, sentimentos, fatos ou 
desejos perturbadores. 

O funcionário não receberá o diagnóstico com 
boa vontade, tentará repudiá-lo de alguma 
forma, até bloqueando a existência de 
problemas. 

5 Regressão 

Diante de um mal-estar causado por 
algo externo, há o retorno a um estado 
emocional infantil em que seus medos 
inconscientes, ansiedades, e “angústia” 
geral reaparecem. 

Interromper a comunicação com o 
diagnosticador ou envolvidos no diagnóstico, ou 
fazer alguma “pirraça” como contrapartida da 
sua não aceitação dos fatos. 

6 Deslocamento 

Há uma transferência de emoções, 
normalmente nocivas como raiva, por 
exemplo, para longe do causador do 
desconforto devido à uma hierarquia 
nas relações de poder social.  

Por exemplo, o funcionário desconta sua raiva 
na equipe, por ter sido confrontado pelo seu 
líder acerca dos resultados obtidos no 
diagnóstico. 

7 Projeção 
Os sentimentos próprios indesejados em 
relação a si mesmo são projetados em 
outros, atribuídos a outras pessoas.  

As falhas atribuídas ao funcionário serão 
depositadas por ele em outro, como um 
liderado por exemplo. 

8 Reação 

O indivíduo lida com o problema 
substituindo seus pensamentos por um 
comportamento extremo oposto ao 
sentimento original. 

O funcionário tem verdadeira aversão à 
pesquisa e só ele sabe disso, mas na realidade é 
ele quem está incentivando a elaboração de um 
diagnóstico em comunicação. 
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9 Racionalização 

Processo através do qual a pessoa se 
utiliza de explicações coerentes e 
racionais, destituídas de emoções, 
aceitáveis do ponto de vista lógico e/ou 
moral, para alguma ação, atitude ou 
produção mental. Tem a função de 
atribuir justificativas lógicas e morais a 
diversas produções mentais.  

O funcionário tenta se convencer, por meio de 
teorias, que ele mesmo cria para amenizar o 
sofrimento gerado pela constatação. Não há 
demonstração de emoção diante do exposto no 
diagnóstico, mas sim uma atitude racional frente 
aos problemas.  

10 Sublimação 

O uso das emoções para emitir reações 
orientadas cognitivamente, 
transformando emoções conflitantes em 
comportamentos produtivos social e 
culturalmente valorizados.  

O funcionário compensa o resultado negativo 
obtido no diagnóstico, procurando ofertar 
resultados melhores em contrapartida ao 
detectado.  

11 Recusa 
O mecanismo recusa as consequências 
da consciência da percepção dos 
significados. 

O funcionário recusa as consequências do 
diagnóstico e não o diagnóstico em si: “Prefiro 
não saber.”. 

12 Intelectualização 

O indivíduo utiliza-se dos processos 
cognitivos para dominar suas emoções, 
fantasias e conflitos, evitando assim o 
contato com sua realidade psíquica. 
Tem função defensiva em relação aos 
afetos, emoções e sentimentos. 

O funcionário aborda o problema de forma 
intelectualizada, distante da situação real, como 
se ele não fizesse parte da situação abordada. 
Negando a emoção que o problema causa. 

13 Introjeção 

Estreitamente relacionada com a 
identificação, visa resolver alguma 
dificuldade emocional do indivíduo, ao 
tomar para a própria personalidade 
certas características de outras pessoas. 

O funcionário identifica posturas nos colegas de 
trabalho, que ele julga ser determinante para 
obter sucesso diante de situações críticas. O 
funcionário resolve adotar tais comportamentos 
para tentar obter o mesmo resultado de sucesso 
do colega.  

14 Idealização 

Processo mental através do qual as 
qualidades e os valores do objeto ou do 
outro são exacerbados e são elevados à 
perfeição. 

Há uma supervalorização da área de 
comunicação da organização, onde dificilmente 
haveria alguma falha ou defeito. Normalmente, 
o problema viria de outros ou do ambiente 
externo, nunca da área diagnosticada.  

15 
Pseudo-

altruísmo 

O indivíduo ajuda o outro com a 
intenção de sentir-se gratificado, 
satisfazer as necessidades narcisistas.  

O funcionário ajuda outro colega de trabalho, 
diante de um resultado negativo no mesmo 
diagnóstico, mas a ajuda é para que ele mesmo 
sinta-se mais competente ou habilitado que o 
outro, não é uma ajuda solidária, tem função de 
alimentar a vaidade própria. 

16 Acting Out 

O indivíduo reage aos conflitos 
emocionais partindo para a ação a fim 
de substituir o ato de refletir ou 
expressar seus reais sentimentos.  

O funcionário resolve implantar uma série de 
ações a fim de substituir a falha detectada. Mas 
essas ações não foram previamente pensadas, 
ou estão diretamente relacionadas à resolução 
dos problemas detectados, consequentemente 
outras falhas poderão acontecer.  A intenção é 
apenas se ocupar para não refletir sobre o 
diagnóstico revelado. 

17 Desvalorização 
O indivíduo atribui características 
extremamente negativas aos outros e a 
si mesmo. 

Há uma super desvalorização dele mesmo e da 
equipe ao ser confrontado pelo diagnóstico. 

18 Fantasia 
Há a substituição do conflito emocional 
por fantasias excessivas.  

O funcionário entende que há algo muito maior 
do que o resultado exposto e cria situações ou 
fatos para mascarar o resultado exposto pelo 
diagnóstico.  
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19 Cisão 
O indivíduo não consegue conciliar os 
próprios pontos positivos e negativos, 
ou dos outros. 

Há um desiquilíbrio total. O funcionário perde a 
capacidade de assimilar que há pontos positivos 
a serem mantidos e usados estrategicamente e 
pontos negativos a serem trabalhados. Tudo se 
torna uma coisa só, tanto os fatos quanto as 
pessoas responsáveis por eles. 

20 Compensação 
O indivíduo tenta equilibrar suas 
deficiências e qualidades. 

O funcionário tenta justificar ou anular as falhas 
encontradas no diagnóstico, ressaltando os 
sucessos obtidos. 

21 Isolamento 
Separar um pensamento ou recordação 
do sentimento, afeto ou emoção a eles 
associados. 

O funcionário é capaz de se distanciar do 
diagnóstico emocionalmente. Consegue falar 
das ameaças e das fraquezas que apresenta 
como se ele não fizesse parte do todo 
diagnosticado. 

22 Supressão 
O bloqueio voluntário da própria 
consciência de sentimentos e 
experiências desagradáveis 

O funcionário, ao receber o diagnóstico, 
simplesmente determina que só irá pensar no 
assunto no dia seguinte ou em outro momento. 

23 Humor 
A descoberta de elementos cômicos 
e/ou irônicos em situações críticas a fim 
de reduzir o desconforto.  

O funcionário diante do diagnóstico exposto, usa 
do humor para rir dos seus próprios problemas. 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de WHITBOURNE (2011), BLAYA (2005), GOMES et al. 

(2008), TENENBAUM (2011), GABBARD (2016), NICOLAU (s.d.) 
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2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTEGRADA E 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

2.1 Estratégia  

 

 

Ao refletirmos sobre a comunicação organizacional e sobre o planejamento 

estratégico, é importante resgatar o conceito da palavra estratégia. Um conceito que vem 

sendo utilizado no discurso organizacional para tudo o que se pretende conotar como 

importante. 

Estratégia é uma das palavras mais escritas e usadas nos últimos quinze anos. Na 

área de Comunicação tudo é estratégia: a ação, os públicos, o planejamento, o 

processo, a avaliação, os resultados. Enfim, nos apropriamos da palavra e, na 

maioria das vezes a utilizamos indevidamente ou somente porque faz parte do 

jargão contemporâneo dos comunicadores, além de ser um conceito que carrega 

consigo um certo glamour. (FERRARI, 2009, p. 87) 

 

Dizer que algo é estratégico é pomposo e sedutor, mas é importante verificar o 

quanto de “estratégico” existe realmente no discurso vendido e comprado. Pensando nessa 

questão, abordaremos os conceitos sobre estratégia visando a definir as condições para que a 

comunicação organizacional seja, de fato, estratégica.  

Inúmeros pesquisadores exploraram recorrentemente o conceito, as escolas de 

pensamento, a natureza, os paradigmas e suas aplicações em diversas áreas do conhecimento 

como a economia, administração, política, psicologia, sociologia, dentre outras.  

Os primeiros conceitos sobre estratégia remetem à área militar, Albuquerque 

(1983, p. 18) traz a definição de estratégia segundo o paradigma militar como a “arte militar 

de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios e/ou aviões, visando a 

alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas 

sobre determinados objetivos”.  

 

Em seu sentido original, estratégia (do grego strategos) é um termo militar usado 

na descrição da arte do general. Refere-se ao plano do general para dispor e 

manobrar suas forças com o objetivo de derrotar um exército inimigo. Carl von 

Clausewitz, o teórico do século XIX da arte da guerra, descreveu estratégia como 

“preocupação com o traçado de um plano de guerra e a formação de campanhas 

individuais e, dentro destas, decisão sobre os envolvimentos individuais”. (...) O 

historiador Edward Mead Earle descreve-a como “a arte de controlar e utilizar os 
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recursos de uma nação – ou uma coalização de nações -. Inclusive suas Forças 

Armadas, para que seus interesses vitais sejam efetivamente promovidos e 

garantidos.” (LUECKE, 2009, p. 09-10) 

 

De acordo com Richard Luecke, autor de “Estratégia” da série Harvard Business 

Essentials, “a criação da estratégia refere-se a fazer as coisas certas” (2009, p. 09), conceito 

que complementa a ideia defendida por Kenneth Andrews em The Concept of Corporate 

Strategy (1971), ao “definir estratégia em termos do que uma empresa pode fazer – isto é, 

seus pontos fortes e fracos – e das possibilidades que se abrem para ela – ou seja, o ambiente 

externo de oportunidades e ameaças” (LUECKE, 2009, p. 10). 

 

Estratégia é entender o que você faz, o que quer se tornar e – mais importante – 

focalizar como fazer para chegar lá. Da mesma forma, trata do que você não faz; 

delimita as fronteiras em torno do alcance das intenções de uma empresa. Uma 

estratégia sólida, implementada com habilidade, identifica as metas e a direção 

necessárias para que os gerentes e funcionários de todos os níveis definam seu 

trabalho e tornem a organização bem-sucedida. Uma organização sem estratégia 

clara, por usa vez, fica sem leme. (LUECKE, 2009, p. 12) 

 

Kotler (1998, p. 92) afirma que “as metas indicam o que uma unidade de negócio 

deseja atingir: a estratégia é um plano de como chegar lá”. Ele define os fatores que 

influenciam na estratégia de marketing de uma organização e podemos perceber claramente 

que não há fator que não esteja envolto pelo ambiente que circunda a organização e todos os 

componentes da estratégia de marketing do negócio. 

Ilustração 1 - Fatores que Influenciam a Estratégia de Marketing da Empresa 

 

Fonte: KOTLER, 1998, p. 99. 
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No mesmo sentido, Michael Porter (1996, p.27), considerado um dos maiores 

teóricos sobre estratégia, afirma que “a estratégia proporciona escolhas sobre o que não fazer, 

tão importantes como as escolhas sobre o que fazer”. Para Thompson (2000, p.12) “a 

estratégia da empresa é composta pelo conjunto de mudanças competitivas e abordagens 

comerciais que os administradores executam para atingir o melhor desempenho da empresa”. 

  

A estratégia é basicamente um curso de ação escolhido pela organização a partir da 

premissa de que uma futura e diferente posição poderá oferecer ganhos e vantagens 

em relação à situação presente. (...) uma escolha que envolve toda a organização e 

consiste em selecionar, dentre várias hipóteses existentes, qual deve ser escolhida a 

respeito dos aspectos internos e externos da organização e tomar as decisões com 

base nessa opção. (CHIAVENATO; SAPIRO, 2000, p. 4) 

 

Chiavenato (2000, p. 280) aborda a estratégia “como a mobilização de todos os 

recursos da empresa no âmbito global visando a atingir os objetivos a longo prazo.”. Oliveira 

(2006, p. 194) conclui definindo que a estratégia é “como um caminho, ou ação formulada e 

adequada para alcançar, de maneira diferenciada, as metas, e os objetivos estabelecidos, no 

melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente”.  

Isabel Nicolau (2001, p. 4-6), ao desenvolver sua pesquisa “O conceito de 

estratégia”, mapeou os conceitos de estratégia dos principais teóricos sobre o tema conforme 

reproduzimos a seguir em uma versão mais atualizada, na qual também identificamos os 

principais pontos apontados nos conceitos. Diversos autores afirmam que há tanta 

complexidade nos estudos e na conceituação do termo, quanto à quantidade de definições de 

estratégia.  

 

A complexidade atrai a estratégia. Só a estratégia permite avançar no incerto e no 

aleatório. A arte da guerra é estratégica porque é uma arte difícil que deve 

responder não só à incerteza dos movimentos do inimigo, mas também à incerteza 

sobre o que o inimigo pensa, incluindo o que ele pensa que nós pensamos. A 

estratégia é a arte de utilizar as informações que aparecem na ação, de integrá-las, 

de formular esquemas de ação e de estar apto para reunir o máximo de certezas 

para enfrentar a incerteza. (MORIN, 1996, p. 191-192)  

 

Nicolau (2001, p. 13) identifica que “subjacente às definições de estratégia está, 

implícita ou explicitamente, uma dimensão temporal que dá sentido à relação entre empresa e 

o meio envolvente”. Podemos perceber que, de acordo com as definições expostas, a análise 

do meio ambiente (ou cenário) em que a organização está inserida, é a condição necessária 

para a formulação de qualquer estratégia, seja na guerra, nas organizações, na comunicação, 

ou em qualquer área do conhecimento a qual o conceito se reporte.  
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Quadro 4 – Conceitos de Estratégia e Componentes Conceituais 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de NICOLAU, 2001.  

http://estrategiaemorganizacoes.blogspot.com.br/2012/09/escolas-de-formulacao-de-estrategia.html
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Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel (2000) categorizaram as dez 

escolas do pensamento estratégico e seus respectivos processos de formulação da estratégia. 

As escolas foram divididas em dois grupos: prescritivas e descritivas. As prescritivas 

apresentam um modelo pré-determinado, têm maior foco em métodos e formas para a 

resolução de problemas, são os modelos mais mecânicos. As escolas descritivas têm maior 

foco na compreensão de como é a formulação e implementação das estratégias, além do apelo 

mais orgânico e atual.  

Quadro 5 – Escolas de Pensamento sobre a Formulação de Estratégias 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de MINTZBERG et  al., 2000; CHIAVENATO, SAPIRO, 2009; 

e COSTA et. al 2008.  

http://estrategiaemorganizacoes.blogspot.com.br/2012/09/escolas-de-formulacao-de-estrategia.html
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A partir dos conceitos abordados, é possível perceber que a elaboração de um 

planejamento de fato estratégico se dá com base no prévio desenvolvimento de um 

diagnóstico, justamente pela importância dada à eficácia, ou seja, a fazer o que tem que ser 

feito, no que diz respeito às ações. Para Oliveira (2015, p. 193) estratégia é um caminho, uma 

forma, maneira ou “ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira 

diferenciada e inovadora, as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos, no melhor 

posicionamento da empresa perante seu ambiente, onde estão os fatores não controláveis.”. 

 

Ilustração 2 - Esquema de Formulação de Estratégias nas Empresas. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2015. 

 

Nesse mesmo sentido, relacionamos a importância da leitura de cenários à 

construção do diagnóstico para definição da estratégia da comunicação organizacional, como 

conceitua Baseggio (2012 p. 19), alinhada fortemente aos conceitos de Porter e Kotler: “o 

termo estratégia denota a capacidade que a organização desenvolve de examinar cenários e 
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definir posicionamentos baseados em suas necessidades de adaptação ao ambiente externo, 

com vistas à geração de vantagem competitiva.”. 

Em tempos de mudança e incerteza, o conhecimento apurado da organização e a 

identificação de tendências permitem formular estratégias apropriadas para 

possíveis enfrentamentos com situações críticas e de instabilidade que possam 

prejudicar tanto seu desenvolvimento quanto seu crescimento. A análise de 

cenários apresenta, então, indicadores que permitem lidar com mudanças 

tecnológicas, políticas, demográficas, culturais e outras, em diversos mercados, 

possibilitando visualizar e entender desafios, novos paradigmas, novas 

oportunidades de negócios, novas opções estratégicas. (BASEGGIO, 2012, p. 19-

20) 

 

Independente da área em que o conceito de estratégia esteja relacionado, podemos 

depreender que a formulação de implementação de uma estratégia está intimamente ligada às 

consequências pela reação de uma ação, ou pela inércia da mesma. O que podemos verificar é 

que, em um mundo em movimento, a comunicação afeta e é afetada de acordo com as 

tomadas de decisão, daí a preocupação com a avaliação das consequências geradas. A 

pesquisadora Marlene Marchiori pontua que:  

 

(...) o tema estratégico nas organizações está ligado à efetiva adaptação da 

organização com seu ambiente, por meio do tempo, entendendo por estratégia a 

criação e prática dos meios adequados para atingir os resultados desejados, 

melhorando a capacidade total de planejamento e organização para que possa 

adaptar-se ou inovar com sucesso aos tempos. (MARCHIORI, 2011, p.164) 

 

Basseggio (2012, p. 20) aponta ainda que formular estratégias no campo 

comunicacional é estar ciente sobre todos os aspectos do negócio da organização desde como 

funcionam as tomadas de decisão, como a organização lida com as consequências de suas 

ações, como se dá a relação e o atendimento das necessidades e expectativas dos públicos de 

interesse, sempre visando a contribuir efetivamente com o posicionamento competitivo em 

caráter vantajoso perante o mercado em que a organização atua.  

Da mesma forma, Simões (1995, p. 199) aponta que as Relações Públicas “devem 

estar atentas aos movimentos no meio ambiente quanto às exigências dos públicos, e prever 

todas as consequências daquilo que a organização venha a fazer e dizer”. No modelo de 

gestão estratégica proposto por Wright et al. (2000), observamos a interdependência entre a 

leitura de ambientes e cenários internos e externos e os respectivos feedbacks. A única 

ressalva que apontamos, neste modelo, é a ausência de feedback em relação ao ambiente 

externo. É neste sentido que é importante a atuação do profissional de comunicação ao 

prognosticar e monitorar as consequências para todos os ambientes e stakeholders. 
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Ilustração 3 - Modelo de Gestão Estratégica. 

 

Fonte: WRIGHT et al, 2000, p. 46  

 

Bueno (2014, p. 55) aborda a estratégia como arte de forma simplificada e 

pedagógica; “estratégia como a forma (arte?) de definir e aplicar recursos com o intuito de 

atingir objetivos previamente estabelecidos”. O autor alerta para a necessidade de refletir e 

respaldar-se em uma teoria sobre estratégia para definir o caráter estratégico da comunicação 

organizacional. 

 

Para a escola clássica, o planejamento pode adaptar e antecipar as mudanças de 

mercado. As estratégias são mais bem desenvolvidas por meio da análise racional, 

afastada do “campo de batalha” dos negócios. Para os evolucionistas, os mercados 

são muito imprevisíveis e difíceis para justificar grandes investimentos em 

planejamento estratégico. Eles aconselham os estrategistas a manter custos baixos e 

opções abertas. Os processualistas também questionam a abordagem afastada dos 

clássicos: para eles, as estratégias eficazes emergem diretamente do envolvimento 

íntimo com as operações diárias e as forças básicas da organização. Por fim, a 

abordagem sistêmica argumenta que as estratégias devem ser “sociologicamente 

eficientes”, apropriadas a contextos sociais específicos. Do ponto de vista 

sistêmico, não há um caminho melhor para desenvolver a estratégia: simplesmente 

jogue pelas regras locais. (WHITTINGTON, 2006, p. 12) 
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Bueno (2014b, p. 55-56) analisa as características das teorias listadas por 

Whittington (2006), conforme quadro comparativo a seguir: 

Quadro 6 - Teorias sobre Estratégia 

 

Fonte: BUENO,  2014b; WHITTINGTON, 2006 

 

Bueno (2014b, p. 57) considera que a comunicação estratégica, de acordo com a 

análise das teorias postuladas, tem maior afinidade com a teoria sistêmica, uma vez que ela 

“maximiza a importância das condições sociais, dá ênfase à dimensão cultural e aceita o 

planejamento multifatorial – ou seja, não limita ou prioriza a vertente meramente econômica 

ou financeira.”. O autor conclui que a administração estratégica: 

 

(...) parte de uma leitura ampla do macroambiente (econômico, político, 

sociocultural e mesmo da legislação em vigor, o que é fundamental em 

determinados segmentos de atuação), incorpora o diagnóstico ou auditoria interna, 

tendo em vista a realidade do mercado (explicitação dos pontos fortes e fracos da 

organização) e estabelece procedimentos (ou métodos) sistemáticos de avaliação. 

(BUENO, 2014b, p. 58) 
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Kunsch (2009) alerta para a necessidade de um novo olhar para a comunicação, 

com uma visão mais humana e menos mecanicista. Neste sentido, há uma proposta que coloca 

o ser humano - e sua capacidade de relacionamento e comunicação - como protagonista do 

processo de elaboração da estratégia. Rafael Alberto Pérez, pesquisador espanhol, e Sandra 

Massoni, pesquisadora argentina, autores de Hacia una teoría general de la estrategia: El 

cambio de paradigma en el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones (2009), 

apresentam um rico e complexo estudo sobre a proposta de uma nova teoria sobre estratégia.  

Os autores pontuam que, diante dos novos contextos de um mundo “fluído”, não 

se pode restringir o conceito de estratégia apenas como uma “luz para o caminho a ser 

percorrido”, como pontua MASSONI (2009). Os pesquisadores propõem uma reflexão acerca 

do “homem relacional”, o homem que se relaciona com os múltiplos ambientes, que impacta e 

é impactado por eles, um sujeito que não é passivo, mas ator social destes ambientes. Os 

autores apontam a comunicação como matriz relacional e imprescindível para a divulgação, 

consenso, cooperação, negociação e compreensão da estratégia como fator de articulação e 

mudança social. Massoni afirma que o grande desafio para o comunicador atual é que não é 

possível fingir que o mundo parou para que possamos analisá-lo. Nesse sentido, a autora 

alerta que é preciso cuidar atentamente para tudo o que pode provocar mudanças ou 

transformações na realidade e é preciso estar atento para as dinâmicas e evoluções das 

relações travadas na trama social. 

 

É nesse contexto que a ambiência econômica se liquefaz e mescla cada vez mais 

com a ambiência social. A ambiência tecnológica escorre, respinga e encharca 

nosso cotidiano; a ambiência sociocultural recicla-se por meio da mistura das 

demais ambiências, ou seja, estamos em uma real e presente re(ação) social, pois o 

sujeito, (...), é essencialmente fruto de uma reação simétrica à sua condição de 

sujeito social. (...) Ao reconhecer as re(ações) das ambiências, é possível considerar 

como resultante básica a inevitável geração de novas mesclas e interações 

contínuas que interpenetram na construção dessa nova trama social. (GALINDO, 

2013, p.52) 

 

Pérez e Massoni (2009) resgatam os três paradigmas sobre estratégia e propõem o 

quarto paradigma, o que denominam de Nueva Teoría Estratégica (NTE), apresentada como 

uma teoria geral admissível em qualquer contexto de ação que apresenta rupturas do modo de 

pensar a estratégia, até então amplamente abordado. Nessa proposta, a formulação da 

estratégia passa do olhar fragmentado do sistema para uma visão mais holística e complexa, 

apontando para a mudança do ser humano como um ator racional. Deixa de ser uma teoria 

centrada na Economia como um aporte e passa a considerar o ser humano relacional e 
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centrado na Comunicação. Deixa o foco da unidade de produção, para a rede de inovação e 

significação. Parte da ciência do conflito, para a ciência da articulação social.  

A partir dos conceitos já estudados e formulados por diversos pesquisadores, 

observamos que, para estabelecer uma estratégia, seja qual for seu paradigma conceitual 

norteador, é imprescindível o conhecimento mínimo do ambiente em que o objeto de estudo 

está situado e engendrado, é preciso saber quais são os atores e suas relações com estes 

ambientes. Ou seja, a realização do diagnóstico é condição sine qua non para a construção de 

uma estratégia eficaz e eficiente para qualquer que seja o sistema organizacional.  

 

2.1.1 O pensamento estratégico 

 

O profissional que realiza diagnósticos precisa lidar com um conceito importante 

desenvolvido por Kenichi Ohmae, em 1982, o pensamento estratégico. O pensamento 

estratégico é um posicionamento do tomador de decisões, voltado para otimização da 

interação entre o cenário real da empresa e as constantes mudanças, controláveis ou não e em 

tempo real, nos ambientes com os quais a organização se relaciona.  

Pensar estrategicamente é procurar compreender as causas que envolvem as raízes 

das fraquezas e ameaças que afetam a organização. Mas sabemos que é impossível paralisar o 

tempo para que todos os estudos, análises e decisões sejam confortavelmente tomadas. Por 

este motivo, é preciso estar atento em tempo real a qualquer alteração ambiental que possa 

impactar no alcance da missão da organização, e das consequências desses fatores para a 

organização e seus stakeholders. 

 

(...) pensamento estratégico não é só intuição, proposição de ideias criativas ou 

inovadoras. Requer também conhecimento da organização e de suas condições e 

aspirações e aportes técnicos e tecnológicos para aplica-las na prática e intervir no 

processo de planejamento e gestão estratégica das organizações. (KUNSCH, 2003, 

p. 241) 

 

Kich (2015), em sua tese de doutorado sobre o pensamento estratégico nas 

organizações, explora o processo do raciocínio estratégico que ela traduziu e adaptou de De-

Wit e Meyer (2004). Para Kich (2015, p. 93), o processo de raciocínio estratégico abrange 

quatro etapas interdependentes, sendo duas na fase de definição do problema, o que 

compreende sua identificação e diagnóstico; e duas na solução do problema, em sua 

realização e concepção. Como podemos observar a seguir: 
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Ilustração 4 - Elementos do Processo de Raciocínio Estratégico 

 

Fonte: DE-WIT, MEYER, 2004; traduzido e adaptado por KICH, 2015, p. 93. 

 

A identificação visa a reconhecer o problema, e o diagnóstico é a análise realizada 

sobre a natureza do problema. Já na etapa de solução do problema, a parte da concepção 

refere-se à capacidade do estrategista em conceber uma solução em potencial que seja viável e 

útil. E por último, a solução deve ser implementada visando a obter resultados positivos em 

relação ao problema inicial.  

 

Na nossa percepção, a visão abrangente, o valor da diversidade presente no 

conjunto das pessoas que conduzem todo esse processo, a atenção e a sensibilidade, 

por meio de monitoramento do que acontece no ambiente social, a criatividade e a 

ousadia para inovar são alguns ingredientes que não podem faltar ao pensamento 

estratégico, além de todo o conhecimento da real situação da organização antes de 

tudo. Com isso queremos que o pensamento estratégico não seja só intuição, 

proposição de idéias criativas ou inovadoras. Requer também conhecimento da 

organização e de suas condições e aspirações e aportes técnicos e tecnológicos para 

aplicá-las na prática e intervir no processo de planejamento e gestão estratégica das 

organizações. (KUNSCH, 2003, p. 241) 

 

O pensamento estratégico é imprescindível para o diagnosticador, uma vez que 

possui uma metodologia própria para encontrar as relações do problema com a sua natureza 

causal, contribuindo mais efetivamente com o processo do planejamento estratégico.  
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2.1.2 Eficiência, eficácia e efetividade  

 

Abordaremos brevemente os três princípios fundamentais do processo de 

planejamento: eficiência, eficácia e efetividade. De acordo com Chiavenato (2009, p. 30), “o 

planejamento deve procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências, respeitando 

os princípios da maior eficiência, eficácia e efetividade”.  

 

Eficiência significa fazer bem feito, de maneira adequada, com redução de custos, 

desempenho competente e rendimento técnico. Eficácia liga-se a resultados – em 

função dos quais é preciso escolher alternativas e ações corretas, usando, para 

tanto, conhecimento e criatividade para fazer o que é mais viável e certo. 

Efetividade relaciona-se com a permanência e a perenidade no tempo, no contexto 

de obtenção dos objetivos globais. (KUNSCH, 2003, p. 205). [Grifos dela].  

 

Oliveira (2015, p. 08-09) diferencia que a “eficiência é uma medida individual dos 

componentes” da organização enquanto que a “eficácia é uma medida do rendimento global 

dos componentes”. A soma desses dois princípios resulta na efetividade da administração, o 

que, segundo o autor, é uma medida para que se tenha forte atuação estratégica. 

 

A eficácia de uma empresa depende basicamente de dois aspectos: de sua 

capacidade de identificar as oportunidades e necessidades do ambiente; e de sua 

flexibilidade e adaptabilidade, visando a usufruir dessas oportunidades e atender às 

necessidades identificadas no ambiente. (OLIVEIRA, 1995, p. 29) 

 

Quadro 7 - Comparativo das Características entre Eficiência, Eficácia e Efetividade. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de OLIVEIRA, 2015; KUNSCH, 2003; CHIAVENATO, 2009. 

 

A seguir podemos observar as relações e características de suas ocorrências entre 

eficácia e eficiência dos pontos de vista externos e internos das organizações, considerando 

seus níveis de intensidade. 

 

Eficiência Eficácia Efetividade 
Relacionada aos Custos Relacionada aos Resultados Relacionada aos Impactos 

Caráter Operacional Caráter Tático Caráter Estratégico 

Ligada aos Valores e Políticas Ligada à Missão e Objetivos Cumprimento da Visão 

Fazer as coisas da               
maneira certa 

Fazer o que deve ser feito 
Fazer corretamente                                 

o que tem que ser feito 

Uso racional de recursos Maximização de recursos 
Relaciona-se à mudança e 

desenvolvimento 

Reduz custos Aumenta lucros e resultados Resultados duradouros 

Capacidade de resolução               
de problemas 

Capacidade criativa para        
atingir os fins 

Capacidade de transformação               
da situação atual 

Usa os elementos internos para 
obter o melhor custo-benefício 

Adaptação da organização ao 
ambiente externo 

Manutenção sustentável da 
organização no ambiente 
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Quadro 8 – Contexto Estratégico: Eficiência e Eficácia nas Empresas. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2015, p. 09 

 

É a partir do alcance desses três atributos que o diagnóstico pode contribuir 

estrategicamente para a valoração da comunicação organizacional. Oliveira adverte que não é 

uma tarefa simples e, portanto, se faz necessário “procurar conhecer instrumentos 

administrativos estruturados – como o planejamento estratégico – que os auxiliem nesse 

processo de busca da melhoria administrativa das empresas” (OLIVEIRA, 2015, p. 09).  

 

2.2 A comunicação organizacional integrada  

 

Para entender a comunicação organizacional integrada e estratégica, abordamos os 

conceitos sobre estratégia e tomamos por referência a definição de organização como um 

sistema composto por pessoas que utilizam suas habilidades para retirar algum recurso do 

ambiente para processá-lo, devolvendo-o em forma de produtos ou serviços necessários para 

este mesmo ambiente, retroalimentando a cadeia sistêmica. Neste sentido, adotamos a 

organização como um sistema em operação, segundo o conceito definido por Oliveira (2015, 

p. 25) de que “sistema é o conjunto de partes interagentes e interdependentes que, 

conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuando uma função”. 

Corella (2009, p. 96) afirma que “organizações são criações humanas geradas para 

produzir bem-estar na sociedade e para satisfazer as necessidades das pessoas e grupos que 

habitam o mundo social.”. Neste sistema, as pessoas compõem uma organização visando a 

metas e objetivos que muitas vezes não conseguiriam alcançar sozinhas. Uma organização é: 

(...) uma unidade coletiva de ação formada para perseguir fins específicos e é 

dirigida por um poder que estabelece a autoridade, determina o status e o papel de 
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seus membros. (...) Uma organização apresenta normalmente duas configurações: 

primeiro, situa-se em um conjunto societal como expressão particular e concreta de 

um sistema de ação histórica; segundo, é uma atividade regulada por decisões que 

emanam da sua filosofia. (...) compreendemos que a comunicação organizacional 

abrange todo tipo de organização social — pública ou privada. (CARDOSO, 2006, 

p. 1125-1126) 

 

De acordo com Kunsch, inicialmente, a área atendia pelos nomes Relações 

Públicas, Jornalismo Empresarial e Assessoria de Imprensa, para depois assumir a 

nomenclatura de Comunicação Empresarial, “Há ainda os que preferem chamá-la de 

comunicação corporativa, relações institucionais, assuntos corporativos etc.” (KUNSCH, 

2006, p. 24). 

 

Apesar da evolução dos estudos e das práticas, as organizações ainda adotam 

muitos adjetivos para dizer algo que, a meu ver, é bastante substantivo. A 

comunicação nas organizações tem um significado profundo, que ultrapassa a visão 

meramente instrumental e técnica. Para mim, o termo “comunicação 

organizacional” é mais abrangente, envolvendo todas as organizações e não só as 

empresas, como sugere a expressão “comunicação empresarial”. A comunicação 

organizacional possui fundamentos teóricos capazes de dar sustentação à prática 

cotidiana. Seu conceito se assemelha ao que se entende por comunicação 

corporativa, pressupondo a existência de um corpus único e de um “todo”. 

(KUNSCH, 2006, p. 24) 

 

Kunsch (1997) relata que foi com a industrialização e o desenvolvimento econômico 

do País que a comunicação organizacional teve seu início, partindo da necessidade de 

comunicação com os funcionários e com publicações voltadas para a divulgação dos produtos 

fabricados. Segundo a autora, o surgimento da Comunicação Organizacional se deu sob a 

influência das seguintes mudanças no cenário mundial:  

 

a) a automação proporcionada pelo progresso das indústrias que modificou as 

relações entre empregadores e empregados; b) divisão do trabalho e maior 

especialização em função da criação de unidades separadas na estrutura 

organizacional; c) êxodo de pessoas do campo para a cidade para trabalhar como 

operários nas indústrias; d) as facilidades características ao regime de produção de 

massa cria um cenário de competição entre as organizações, exigindo maior 

esforço para promover seus produtos e serviços; e) o crescimento tecnológico 

proporcionou o barateamento dos processos de editoração e impressão, facilitando 

a produção de publicações; f) o desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa e das indústrias influenciou o comportamento das empresas que viram a 

necessidade de dar informações aos públicos; g) a conscientização do operariado, 

fazendo despontar a imprensa sindical, instigando assim o aparecimento da 

comunicação empresarial como forma de reagir à nova realidade. (KUNSCH, 

1997, p. 55) 
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Ao tratar de comunicação organizacional, Kunsch (2009) procura abarcar 

amplamente o sentido da comunicação “nas” e “das” organizações, a partir da complexidade 

de diversos fatores que compõem os fenômenos comunicacionais inerentes “à natureza das 

organizações”. A autora entende que a comunicação organizacional estuda como se dá o 

processo do “fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade 

global”, analisando “o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 

organização e seus diversos públicos” (KUNSCH, 2003, p. 150). 

  
Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que estuda 

como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito 

da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de 

comunicação entre a organização e seus diversos públicos. “Comunicação 

organizacional”, “comunicação empresarial” e “comunicação corporativa” são 

terminologias usadas indistintamente no Brasil para designar todo o trabalho de 

comunicação levado a efeito pelas organizações em geral. Fenômeno inerente aos 

agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a 

comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais 

que permeiam sua atividade. Compreende, dessa forma, a comunicação 

institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa. (KUNSCH, 2003, p. 149) 

 

Bueno (2014a) também esclarece as diferenças conceituais e práticas entre os 

termos utilizados para tratar a comunicação realizada “nas” e “pelas” organizações. O autor 

esclarece que a comunicação empresarial, a comunicação organizacional e a comunicação 

corporativa são tecnicamente semelhantes, mas que o mercado utiliza prioritariamente a 

expressão “Comunicação Empresarial” enquanto que a academia e as relações públicas 

adotaram preferencialmente o termo “Comunicação Organizacional” a fim de designar a 

comunicação em todos os setores, privado, público e do terceiro setor.  

 

Comunicação Empresarial ou Comunicação Organizacional como: Conjunto 

integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos planejados e 

desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e 

sistemática com todos os seus públicos de interesse. Sob essa perspectiva, ela 

integra e articula as chamadas Comunicação Institucional e Mercadológica. 

(BUENO, 2014a, p. 03-04) 

  

O autor elucida que essa abrangência da comunicação empresarial ou 

organizacional se deve ao fato de a comunicação abarcar ações direcionadas a todos os 

públicos de interesse da organização, a todos seus stakeholders, o que implica que a 

comunicação é realizada por todos os profissionais que integram a comunicação e não apenas 
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pelo profissional da área de comunicação social. Segundo Bueno, o relacionamento com todos 

os stakeholders; 

 

(...) implementa uma “cultura autêntica de comunicação”, mobilizando e 

capacitando todos os funcionários para desempenharem a função de ‘comunicar’. 

Será sempre importante perceber que a comunicação de uma organização está 

indissoluvelmente ligada ao processo de gestão (ainda que em muitas empresas a 

comunicação seja vista como mero apêndice) e, portanto, à cultura organizacional. 

Sem esses vínculos, (...), não há como cogitar uma comunicação efetivamente 

estratégica ou integrada. (BUENO, 2014a, p. 04).  

 

De acordo com a definição adotada pelo CONFERP, a comunicação 

organizacional é “a ação estratégica de uma organização, elaborada com base no diagnóstico 

global e em uma visão geral da organização, levando-se em consideração o processo de 

relacionamento entre a organização e os seus públicos, individual ou simultaneamente”. 

 

A comunicação organizacional, entendida como elemento de caráter estratégico 

para a gestão e a administração das organizações modernas, representa um 

importante canal de troca de informações e relacionamento entre o ambiente 

interno das empresas e o mundo exterior a elas: seus públicos, o mercado e a 

sociedade em geral. É a comunicação, via de regra, que viabiliza a construção da 

cultura organizacional e da identidade corporativa, e que permite que as 

organizações gerem no ambiente externo uma imagem institucional coerente e 

competitiva (COLNAGO, 2006, p. 1). 

 

Kunsch defende que não devemos pensar mais na comunicação organizacional de 

forma fragmentada, mas sim como uma comunicação organizacional integrada. Ela considera 

que tanto sinergia quanto integração favorecem o estabelecimento de uma política global de 

maior coerência entre os programas comunicacionais. Fortalecendo, assim, os conceitos 

institucionais, mercadológicos e corporativos a fim de construir uma “identidade corporativa 

forte e sintonizada com as novas exigências e necessidades da sociedade contemporânea” 

(KUNSCH, 2003, p. 180-181). 

 

Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma 

junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da 

comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam o mix, o 

composto da comunicação organizacional. (KUNSCH, 2003, p. 150) 

 

A autora propõe a atuação direta dos relações-públicas ao definir que a 

comunicação integrada deve ser compreendida por uma “filosofia capaz de nortear e orientar 

toda a comunicação que é gerada na organização como um fator estratégico para o 

desenvolvimento organizacional na sociedade globalizada” (KUNSCH, 2003, p. 179).  
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Ilustração 5 - Composto da Comunicação Integrada 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de KUNSCH, 2003, 2009, 2013 

 

Quadro 9 - Conceituação do Composto da Comunicação Integrada 
 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de KUNSCH, 2003 

Para Kunsch (2003), é justamente por meio dessa integração das atividades de 

comunicação que é possível obter o fortalecimento dos conceitos mercadológicos, 
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corporativos e institucionais da organização perante seus públicos de interesse, a opinião 

pública e a sociedade. Ao pressupor uma união das áreas de comunicação, a autora considera 

os novos cenários em que as organizações e o ser humano estão envolvidos em relação a todas 

as mudanças e evoluções ocorridas tão aceleradamente no último século.  

 

A comunicação organizacional integrada deve expressar uma visão de mundo e 

transmitir valores intrínsecos, não se limitando à divulgação dos produtos ou 

serviços da organização. Deve contribuir, por meio de uma sinergia da 

comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa, para a 

construção de uma identidade corporativa forte e sintonizada com as novas 

exigências e necessidades da sociedade contemporânea. (KUNSCH, 2003, p. 180) 

 

A comunicação organizacional é composta por uma estrutura complexa, assim 

como o corpo humano. A atuação integrada dessas áreas e sua interdependência estrutural e 

funcional não podem ser alvos de ‘achismos’, seria desastroso. Nesse sentido, entendemos 

sob uma perspectiva “darwinista” que a leitura de cenários (internos, externos e suas relações) 

é um ato crucial para a adaptação e sobrevivência no mercado. É por meio da percepção das 

mudanças provenientes dessas alterações de cenário, que há a possibilidade de adaptar-se e 

criar novas condições para a tomada de decisão com o intuito de fortalecer a estrutura central 

da comunicação organizacional integrada. 

Com o advento da internet e as novas tecnologias da comunicação, Elizabeth Saad 

Corrêa propõe uma adaptação ao composto de comunicação integrada formulado inicialmente 

por Kunsch (1986). A autora destaca a importância dessa nova realidade no ambiente 

corporativo:  

Na cena organizacional a realidade digital é inerente ao próprio funcionamento de 

uma empresa. Não importa o tamanho e seu campo de atuação (...).  Hoje, as 

questões centrais estão na discussão do processo de comunicação em redes e na 

construção de relacionamentos da organização com seus públicos por meio de 

formatos comunicacionais que propõem uma equalização entre emissores e 

receptores. (...) a discussão de base está na imposição de mudanças culturais que a 

digitalização em rede traz para a rotina comunicacional das empresas. Hoje, a 

relação organização/tecnologias digitais/comunicação tem como um dos pontos 

mais sensíveis a adequação de ritmos: a rapidez da inovação digital e as diferenças 

em sua absorção e implementação por parte da organização (delimitada pela 

estrutura) e dos públicos (motivados pelo protagonismo adquirido). Tal adequação 

exige das organizações e dos profissionais de comunicação novos posicionamentos 

e conhecimentos, muita flexibilidade e criatividade no planejamento e na gestão 

dos processos comunicacionais. (SAAD CORRÊA, 2009a, p. 163) 

Corrêa propõe uma comunicação digital integrada, que segundo a autora “é construída 

a partir de uma avaliação de cada ação comunicacional prevista para as três grandes vertentes 
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da comunicação integrada – institucional, interna e mercadológica – e de seu cotejamento 

perante o público a que se dirige” (SAAD CORRÊA, 2009, p. 322).   

Ilustração 6 - Comunicação Digital Integrada 
 

 

Fonte: SAAD CORRÊA, 2009 

 

Kunsch (2009, p. 116) ressalta que “situar a organização na sociedade em que está 

inserida constitui condição sine qua non para análises de contexto, reflexões com vistas a 

planejar estrategicamente a comunicação”. Baseggio (2008, p. 85) também aponta essa ideia 

afirmando que “ao monitorar o ambiente externo e a realidade que as influenciam, as 

organizações podem vislumbrar cenários e oportunidades, além de terem melhores condições 

de ajustar produtos, ofertas e serviços”. Ou seja, o monitoramento dos cenários da 

comunicação influenciou a percepção da pesquisadora para que fosse proposto um novo 

modelo de comunicação integrada. Neste modelo proposto, há a inserção da presença da 

comunicação digital em todas as esferas propostas por Kunsch. É interessante notar que há um 

fator imprescindível para o monitoramento e percepção das alterações dos cenários em 

relação ao modelo proposto por Saad Corrêa: o tempo. As ações ocorrem em uma velocidade 

aceleradíssima, o que impacta a forma como monitorar, assimilar, perceber, interpretar e 

reagir a qualquer mudança no ambiente.  

Em qualquer um dos modelos propostos, observamos que a comunicação 

integrada demanda esforços planejados e pautados por uma política de comunicação 

estratégica, que entende os cenários com os quais se relaciona, e atua conjuntamente com as 

áreas que a compõem. Não se trata de uma área sobreposta à outra ou com interesses pontuais: 

 

A comunicação integrada pressupõe uma política formalmente estabelecida e 

amplamente pactuada nas diversas instâncias de uma organização e não se 

manifesta apenas em determinados momentos para atender a resultados 

esporádicos. Ela não se limita à articulação entre as várias competências ou 

atividades de comunicação, mas pressupõe efetivamente um vínculo com o 

processo de gestão, com a cultura organizacional, com a missão, os valores e os 

princípios de uma organização. (BUENO, 2014a, p. 13) 
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Kunsch (2006) procurou observar “os aspectos relacionais, os contextos, os 

condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que permeia todo o 

processo comunicativo”. 

 

(...) no qual se realizam as relações entre os sistemas macro (estrutura social) e 

micro (organização), é condicionado a uma série de fatores ou variáveis. Esses 

podem ser representados, por exemplo, pelos contextos sociais, políticos e 

econômicos, pelas culturas, pelas visões de mundo dos integrantes em confluência 

com a cultura organizacional vigente,  em que são compartilhados comportamentos 

e universos cognitivos diferentes. (KUNSCH, 2013, p. 136) 

 

A autora propôs analisar a comunicação organizacional em quatro dimensões: 

instrumental, estratégica, humana e cultural. Podemos verificar estas dimensões e suas 

respectivas características, a partir dessa visão mais holística e relacional, proposta por 

Kunsch (2012) como podemos observar a seguir: 

Quadro 10 – Dimensões da Comunicação Organizacional 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de KUNSCH, 2012 e 2014. 

 Nosso objeto de estudo situa-se na seara da dimensão estratégica da comunicação 

organizacional, mas ciente do alerta que Kunsch (2014, p. 58) faz ao afirmar que “não 

acontecem separadamente, mas se mesclam e são interdependentes no contexto das 

organizações.”. A autora apresenta o resultado de uma pesquisa empírica realizada junto a 
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profissionais da área de comunicação de 36 empresas brasileiras, relacionadas entre as 

maiores e melhores do Guia Exame 2009, com o principal objetivo de “verificar como essas 

mesmas dimensões são contempladas nas empresas estudadas.”. (2012, p. 273). 

 

Em relação à dimensão estratégica, pelas respostas obtidas, observa-se que, para 

grande maioria das empresas consultadas, ela só existe em parte. Pois, falta uma 

política de Comunicação mais definida e integrada, poucos departamentos 

respondem diretamente à alta gestão, a área não é consultada para decisões 

estratégicas de forma constante, entre outros aspectos que possam caracterizar a 

Comunicação na estrutura organizacional como fator estratégico de resultados. Em 

todo esse contexto chama atenção o fato da maioria das empresas consultadas 

privilegiarem muito mais a Comunicação interna e institucional do que a 

mercadológica. A transmissão de informações com a utilização de todos os meios 

possíveis para o alcance de objetivos e metas organizacionais de forma eficiente e 

eficaz foi bastante acentuada pela maioria das empresas que responderam à 

pesquisa, o que atesta como a dimensão instrumental está presente na vida das 

organizações. (KUNSCH, 2012, p. 287-288) 

 

Bueno (2014a) também alerta para o esvaziamento das noções de comunicação 

integrada e estratégica, a ausência prática de conceitos tão abordados pelas organizações e por 

seus respectivos profissionais de comunicação que insistem em se autodenominar estratégicos 

e afirmar que praticam a comunicação integrada e estratégica, quando o que realmente 

realizam é a comunicação tática e operacional. 

O autor faz uma advertência sobre as “transgressões conceituais” (2014a, p. 08) 

quanto ao uso indiscriminado dessas palavras tanto na literatura, quanto no discurso 

profissional, e que acabam por distorcer seus reais significados. Bueno aponta que falta um 

alinhamento entre a teoria, os conceitos postulados como ideais, e o que realmente acontece 

na comunicação organizacional.  

O mercado acusa a academia de ser ultrapassada em técnicas e conceitos, 

pontuando que esta não acompanha as suas demandas mais emergentes. A academia, por sua 

vez, conforme pontua Bueno (2014a, p. 03), vê que “as práticas profissionais insistem em 

destruir a consistência de um corpo teórico elaborado com muito esforço na Academia”. 

 

A Comunicação Empresarial tem sido, ao longo do tempo, pródiga nesses desvios 

exatamente porque as práticas profissionais insistem em destruir a consistência de 

um corpo teórico elaborado com muito esforço na Academia. Uma visão 

imediatista e não comprometida com posturas éticas flexibiliza conceitos e 

redesenha processos com o objetivo de atender a interesses comerciais, políticos ou 

mesmo pessoais, fazendo emergir uma Comunicação Empresarial sem identidade, 

não sintonizada com os desafios e valores do nosso tempo. (BUENO, 2014a, p. 03) 
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A comunicação integrada “pressupõe a existência de diretrizes comuns para 

orientar a elaboração e implementação de diferentes ações, estratégias e produtos de 

comunicação de uma organização” (BUENO, 2014a, p. 07). Enquanto isso, o que se percebe 

na prática do mercado, são simples articulações de ações pontuais que não necessariamente 

implicam em uma política e um planejamento efetivamente integrados, extrapolando tais 

ações pontuais. 

Nessa mesma linha, o autor esclarece que a comunicação estratégica, definida 

como tal, está presente de fato apenas no discurso das organizações, uma vez que a “estrutura 

profissionalizada de comunicação não participa efetivamente do processo de tomada de 

decisões e vive a reboque de outras áreas (marketing, finanças, recursos humanos, etc.)” 

(BUENO, 2014a, p. 07). Nesse sentido, o autor continua seu alerta para o fato de que a 

comunicação empresarial se mantém refém da “intuição dos comunicadores”, que estão sob a 

pressão das circunstâncias e da própria organização por resultados imediatos. Mas que, por 

outro lado, não possuem qualquer autonomia para tomar decisões em questões que são 

inerentes à própria área de comunicação: 

 

(...) o mercado apenas incorporou as expressões, mas não os conceitos em sua 

essência e que, na prática, mantém uma postura ultrapassada em termos de 

comunicação. Não há integração a partir de um planejamento comum e muito 

menos a consideração da comunicação como instrumento efetivo de inteligência 

empresarial, respaldada em pesquisa, em conhecimento detalhado dos públicos de 

interesse e em metodologias que permitam uma avaliação competente das ações, 

estratégias, planos e produtos de comunicação. (BUENO, 2014a, p. 07) 

 

Analogamente ao tratamento de uma doença, como abordamos anteriormente ao 

resgatar a etimologia da palavra ‘diagnóstico’, a tomada de decisões no âmbito organizacional 

pressupõe o conhecimento dos sintomas, ou seja, das alterações nos cenários em que a 

organização está envolvida. A tomada de decisões só tem o caráter estratégico a partir do 

momento que articula esses saberes, por meio do planejamento e com vistas ao melhor 

resultado para a organização.  

 

 

2.2.1 O caráter estratégico da comunicação organizacional integrada 

 

Nosso levantamento bibliográfico aponta algumas condições para que a área de 

comunicação seja, de fato, estratégica. Como tratamos anteriormente, alguns conceitos são 
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largamente utilizados no mercado e na academia, mas, muitas vezes, sua utilização pode ser 

muito mais um adorno ao texto, serviço ou produto comunicado do que a prática que o 

conceito real pressupõe.   

Bueno (2014), ao discutir o alinhamento entre a teoria e a prática na comunicação 

empresarial, aponta o termo como sinônimo de comunicação organizacional, consequência da 

desvalorização dos conceitos e o uso indiscriminado pela academia e pelo mercado. Ele 

define a comunicação integrada como aquela que implica na:  

 

(...) existência de diretrizes comuns para orientar a elaboração e implementação de 

diferentes ações, estratégias e produtos de comunicação de uma organização, é 

percebida pelo mercado apenas como um somatório de esforços em comunicação 

para atender a objetivos específicos. (BUENO, 2014, p.07)  

 

Já com relação à estratégia, o autor aponta para a situação da área de comunicação 

nas organizações, que está muito distante de participar dos processos decisórios, além de se 

configurar como um apêndice de outros departamentos, como o de Recursos Humanos, 

Marketing, etc. Ou seja, o mercado incorporou os termos ao seu discurso, mas não à sua 

prática efetiva.  

 

O termo estratégica não pode ser utilizado como sinônimo de relevante ou 

fundamental. Assim, quando afirmamos que a comunicação empresarial de uma 

organização é estratégica, não estamos querendo simplesmente dizer que ela a 

considera importante para alavancar os seus negócios ou para plasmar 

positivamente a sua imagem. Isso é pouco e desvirtua (ou restringe) o verdadeiro 

significado de estratégia. (BUENO, 2005, p. 13. Grifos dele) 

 

Além da preocupação conceitual acerca do termo, verificamos que também há 

uma preocupação por parte de diversos estudiosos da área da comunicação organizacional 

com a função estratégica da comunicação assim como Bueno (2005, 2009, 2014), destacamos 

Argenti (2011), Kunsch (2003, 2006, 2011, 2013 e 2014), Grunig (2003, 2011), Ferrari 

(2001), Oliveira e Paula (2006), Marchiori (2013), Baseggio (2008, 2012), Simões (1995), 

Vasconcelos (2009).  

 

Embora seja crescente o número de organizações no Brasil e no mundo que 

mantêm um processo de comunicação contínuo e consolidado, o avanço da 

comunicação estratégica não é homogêneo nem linear, ocorrendo em estágios 

diferentes. Muitas atuam de forma instrumental e pontual, como decorrência de 

visões ainda restritas das organizações sobre o papel do campo da comunicação na 

contemporaneidade e de conhecimento e competência inadequadas dos 

profissionais da área. (OLIVEIRA; PAULA, 2006, p. 04) 
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Uma das principais condições para uma comunicação estratégica é que a 

comunicação organizacional esteja intrinsicamente vinculada ao centro de decisões da 

organização. A comunicação “deve ter acesso aos mais altos níveis da gerência sênior e esses 

profissionais precisam acreditar no valor e na necessidade da comunicação empresarial como 

meio para alcançar as metas corporativas” (ARGENTI, 2011, p. 61). Da mesma forma, reitera 

Bueno (2014b, p. 04) ao afirmar que “a comunicação de uma organização está 

indissoluvelmente ligada ao processo de gestão (ainda que em muitas empresas a 

comunicação seja vista como mero apêndice) e, portanto, à cultura organizacional”. 

 

As empresas de sucesso vinculam a comunicação à estratégia por meio de 

estrutura, como, por exemplo, fazer com que o executivo da comunicação 

empresarial se reporte diretamente ao CEO. A vantagem desse tipo de 

relacionamento é que o profissional de comunicação tem acesso à estratégia da 

empresa diretamente daqueles que estão no mais alto nível hierárquico da 

organização. Como resultado, todas as comunicações da empresa serão mais 

estratégicas e mais direcionadas. (ARGENTI, 2011, p. 18) 

 

Apenas dessa maneira é que a comunicação pode ter acesso às diretrizes da 

organização e à sua estratégia geral. O papel da comunicação neste contexto, conforme afirma 

Nassar (2009, p. 64) “é fundamental para que a administração organizacional – políticas, 

planejamentos, ações, coordenações, direções e controles – tenham sentido e significado para 

os integrantes da organização e suas redes de relacionamentos”.  

Grunig (2011, p. 86) reitera que as “Relações Públicas estratégicas se iniciam com 

a análise do ambiente” e define, de forma bem simplificada, que a função da “contribuição 

das Relações Públicas, portanto, é identificar o conjunto de problemas e soluções possíveis e 

trazê-lo para a arena da gestão estratégica”. Além de diagnosticar os fatores de interferência 

provenientes dos ambientes em que a organização está inserida, o relações-públicas pode 

contribuir com a gestão estratégica da organização ao mapear o impacto das consequências 

das estratégias formuladas e das decisões tomadas sobre os públicos de interesse da 

organização.  

 

Nossa teoria de relações públicas estratégicas enxerga as relações públicas como a 

administração de questões emergentes. Os profissionais de relações públicas 

identificam as questões emergentes através do monitoramento daqueles públicos 

que poderiam ser afetados pelas consequências das decisões da organização. A 

administração das crises ocorre quando esses profissionais participam das decisões 

da administração que criam as consequências que levam os públicos a tomar 

posições críticas. A pesquisa sobre crises revela que a maioria delas são resultado 

das decisões gerenciais e não acidentes ou força maior. Consequentemente, as 

crises ocorrem porque a administração não se comunicou com os públicos 
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estratégicos sobre questões emergentes em potencial, que posteriormente possam 

até resultar numa crise. (GRUNIG, 2003, p. 84) 

 

Nesse sentido, quando pensamos na comunicação organizacional podemos inferir 

que uma das premissas para que ela seja considerada uma comunicação estratégica é a 

determinação de uma política para o desenvolvimento de diagnósticos. É a partir dessa 

condição, que a comunicação ligada e alinhada à estratégia geral do negócio da organização, 

passa a ter condições para assumir um caráter estratégico e contribuir com a eficácia na 

tomada de decisões e o cumprimento da missão organizacional. Bueno (2014, p. 60) recorda 

que David Norton recomendou que “para a empresa ter sucesso, é necessário envolver toda a 

companhia. Cada funcionário tem que pensar na estratégia daquela corporação antes de agir, 

independente de sua posição na empresa”.  

Segundo Oliveira e Paula (2008), o alinhamento da comunicação com os objetivos 

e estratégias de negócio é o que de fato pode contribuir para o alcance dos resultados 

organizacionais. E a função da comunicação interna, neste âmbito, é informar aos atores 

internos onde a empresa está, e aonde ela quer chegar, além das estratégias que a empresa 

elaborou para alcançar seus objetivos, bem como o papel de cada funcionário nesse processo. 

Quando a comunicação está ligada ao centro tomador de decisões e participa do 

processo de formulação da estratégia da organização, pode alinhar a estratégia 

comunicacional à estratégia organizacional. Dessa forma, é possível prever as consequências 

dessas decisões considerando a dimensão cultural da organização perante seus públicos de 

interesse. A comunicação deixa de ser um mero instrumento organizacional (perspectiva 

estruturalista /funcionalista) para ocupar de fato uma dimensão estratégica para a organização. 

  
Buscar uma comunicação excelente deve constituir uma meta a ser alcançada pelos 

que a dirigem no cotidiano das organizações. A comunicação excelente é aquela 

que é administrada estrategicamente, que se baseia em conhecimentos e na 

pesquisa científica e valoriza a cultura corporativa, os princípios éticos e o 

envolvimento das pessoas, segundo a teoria geral das relações públicas. Como 

parte integrante da gestão estratégica, as Relações Públicas deverão auxiliar a alta 

direção a fazer a leitura de cenários, das ameaças e das oportunidades presentes na 

dinâmica do ambiente global, avaliando a cultura organizacional e as condições do 

ambiente interno para responder estrategicamente, por meio de ações 

comunicativas planejadas com eficiência e eficácia. (KUNSCH, 2009, p. 117)  

  

Oliveira e Paula (2006, p. 04) concluem em seu trabalho que há cinco requisitos 

fundamentais para determinar a dimensão estratégica para a comunicação organizacional:   

“a) tratamento processual da comunicação; b) inserção na cadeia decisória; c) gestão dos 



80 

 

relacionamentos com os atores sociais; d) uso sistemático de planejamento; e) monitoramento 

de desempenho e da contribuição para os resultados organizacionais.”   

Trabalhar estes requisitos requer o conhecimento amplo de cenários para os 

processos da comunicação. Dessa forma, as autoras ressaltam o caráter importante do trabalho 

integrado na comunicação e da comunicação com a organização. Sendo que, no segundo caso, 

integrar a comunicação à gestão da organização tem a função de “apoiar diretamente políticas 

e estratégias de negócio e a contribuir para o alcance dos seus objetivos estratégicos, bem 

como para a construção de sentido no ambiente interno e externo.”. (OLIVEIRA; PAULA, 

2006, p. 05). 

Outro requisito que podemos relacionar com a presença do diagnóstico como 

instrumento estratégico para a comunicação é sobre a gestão dos relacionamentos com os 

públicos de interesse da organização. Para Baseggio (2012, p. 19), “estratégia denota a 

capacidade que a organização desenvolve de examinar cenários e definir posicionamentos 

baseados em suas necessidades de adaptação ao ambiente externo, com vistas à geração de 

vantagem competitiva”. Neste aspecto: 

 

O diagnóstico em Relações Públicas configura-se, então, em linhas gerais, em uma 

investigação aprofundada sobre as relações existentes entre a organização e seus 

públicos a ela ligados - também chamada de mapeamento -, em que analisa 

detalhadamente estratégias e programas de ações desenvolvidas durante a história 

de vida da empresa, instrumentos aplicados, eficácia das ações praticadas e 

resultados obtidos. Da investigação resulta a identificação de possíveis problemas 

de relacionamento com algum (ns) segmento (s) de públicos (s) e a definição de 

prioridades, permitindo que a organização estabeleça novas estratégias de ação e 

comunicação interna e externa adequadas à sua realidade atual. (BASEGGIO, 

2011, p. 121) 

 

Ao tratar sobre os atributos da comunicação empresarial estratégica, Bueno 

(2014b, p. 11) defende que um fator importante para que a comunicação seja, de fato, 

estratégica é o alinhamento da organização em relação a uma “política comum, com valores, 

princípios e diretrizes que se mantêm íntegros e consensuais para as diversas formas de 

relacionamento com seus públicos de interesse.”. 

Quando alinhamos estas condições à comunicação, e esta promove o engajamento 

dos stakeholders para com a estratégia da organização, “Há um comprometimento comum 

com as decisões tomadas e uma busca permanente para superar as fraquezas do ambiente 

interno e agir perante as ameaças e as oportunidades do ambiente”, como aponta Kunsch 

(2006, p. 38) ao apontar a ação da administração estratégica. 
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Para Ferrari (2009, p. 88), “As estratégias estão altamente relacionadas com a 

visão de mundo da organização, isto é, com sua cultura, com sua maneira de ser 

(internamente) e de enxergar o mundo (externamente)”. A autora faz um alerta para o cuidado 

com os conceitos ao se trabalhar o planejamento estratégico. Marchiori (2011) vai além ao 

afirmar que a estratégia está ligada às adaptações, conforme as mutações ambientais: 

 

Assim, o tema estratégico nas organizações está ligado à efetiva adaptação da 

organização com seu ambiente, por meio do tempo, entendendo por estratégia a 

criação e prática dos meios adequados para atingir os resultados desejados, 

melhorando a capacidade total de planejamento e organização para que possa 

adaptar-se ou inovar com sucesso aos tempos. (MARCHIORI, 2011, p.164) 

 

Uma das explicações para este fator é que a comunicação tem condições para 

prognosticar o sistema ação versus reação nas atitudes corporativas em relação aos 

stakeholders. O que consequentemente resvala nos campos interno, institucional, 

administrativo e mercadológico da organização. Ferrari (2009, p.156) ressalta que “a 

comunicação, na organização, torna-se estratégica no momento em que ela passa a ser 

utilizada como ferramenta para o cumprimento da missão, da conquista dos objetivos 

organizacionais, e quando suas ações têm um significado para os seus diferentes públicos”.   

Um fator importante para que a comunicação seja realmente estratégica é quando 

a cultura e a estratégia de comunicação estão intimamente vinculadas com a cultura 

organizacional e a estratégia geral do negócio. O último fator que aqui relacionamos é o de 

que para a comunicação ser de fato estratégica e possa, assim, cumprir com todas as 

condições relacionadas anteriormente, é que a organização como um todo, e, principalmente, 

a comunicação organizacional, conheçam exatamente quem são os públicos de interferência e 

de interesse para a organização. Sem este conhecimento prévio e detalhado é impossível a 

tomada de decisão eficaz e eficiente, não há consequências e impactos a serem avaliados uma 

vez que os stakeholders são desconhecidos. 

 

Definimos stakeholders como uma ampla categoria de pessoas que poderiam ser 

afetadas por decisões gerenciais ou afetar as decisões organizacionais como os 

funcionários de uma empresa ou os moradores de uma comunidade. Assim, quando 

um relações públicas analisa o cenário seu primeiro passo deveria ser pensar em 

termos amplos em seus stakeholders. (GRUNIG, 2011, p. 84) 

 

Independente da técnica que for utilizada, é importante concentrar todos os 

esforços para sua formulação e correta implantação, pois da mesma forma que uma excelente 
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estratégia pode acarretar nos resultados desejados, uma estratégia mal formulada ou mal 

implementada certamente acarretará em gravíssimas consequências para toda a organização.  

 

Como todo instrumento, também devemos ter determinados cuidados ao lançarmos 

mão da estratégia para que possamos nos beneficiar adequadamente dos resultados 

oriundos de sua implementação. Uma estratégia mal elaborada e bem 

implementada será um desastre, da mesma forma que uma estratégia bem 

elaborada e mal implementada. Desta forma, torna-se necessário a concentração 

adequada dos esforços em evitar ao máximo a negligência e imprudência durante 

todo o processo. (GALINDO, 2004, p. 30)  

 

2.3 O planejamento estratégico em comunicação organizacional  

 

Uma das palavras-chave favoritas dos profissionais e acadêmicos da área de 

comunicação é justamente “planejamento estratégico”. Ao trabalhar a comunicação nas 

organizações, ao vender a comunicação, ao comprar a comunicação, ao estudar e ensinar a 

comunicação, todos abordam em uníssono a relevância da realização do planejamento 

estratégico. 

Ao investigar a literatura especializada, verificamos que a importância do 

planejamento é largamente defendida e abordada tanto pela academia, quanto pelo mercado. 

Seu conceito e importância são amplamente explorados, como poderemos observar a seguir.  

Pensando nisso, nosso estudo procura refletir a respeito de uma parte integrante desse 

processo: o diagnóstico em comunicação. Mas, para isso, situaremos o diagnóstico no 

planejamento, o seu contexto mestre.   

 

Abordar questões ligadas ao planejamento e à gestão estratégica da comunicação 

organizacional implica pensar inicialmente em cenários no âmbito das 

transformações sociais, politicas e econômicas que perpassam e permeiam as 

organizações em geral. O planejamento estratégico não ocorre do nada. Ele 

acontece nas organizações num contexto sobre socioambiental e sociocultural 

amplo e complexo. (...) Com o planejamento estratégico é possível fazer uma 

análise ambiental externa, setorial ou de tarefa e interna, chegando-se a um 

diagnóstico organizacional capaz de indicar as ameaças e as oportunidades, os 

pontos fracos e os fortes, ou seja, traçar um perfil da organização no contexto 

econômico, político e social. Com base no mapeamento desse estudo do ambiente é 

que uma organização poderá reavaliar a situação e definir a sua missão e visão, 

rever seus valores corporativos, redefinir o negócio, elaborar filosofias e políticas, 

traçar objetivos, formular as macroestratégias, metas e planos emergenciais, 

elaborar orçamentos e implantar as ações. (KUNSCH, 2006, p. 33-37) 

 

De acordo com Oliveira (2015, p. 08), o planejamento tem, por finalidade, 

procurar “maximizar os resultados e minimizar as deficiências apresentadas pelas empresas. 
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Através desses aspectos, o planejamento procura proporcionar à empresa uma situação de 

eficiência, eficácia e efetividade”. Baseggio conclui que “o entendimento da comunicação 

como estratégica pressupõe, então, a necessidade de um planejamento para a elaboração e a 

construção de programas de comunicação organizacional.”. (2011, p. 125).  

Margarida Kunsch, pesquisadora com maior acervo publicado sobre o tema na 

área da Comunicação Organizacional no Brasil, apresenta um amplo e completo estudo em 

sua obra Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. A autora define o 

planejamento como um ato de inteligência e afirma que “apenas com planejamento se 

consegue pensar e administrar estrategicamente a comunicação organizacional e realizar 

ações táticas coerentes com as necessidades organizacionais e buscar a efetividade, a 

eficiência e a eficácia dos programas de comunicação.”. (KUNSCH, 2003, p. 202).  

 

A comunicação empresarial não se sustenta em ambientes organizacionais em que 

essa perspectiva de planejamento esteja ausente. Ela só pode ser pensada, 

implementada e exercida se a organização (empresa pública ou privada, ONG, 

entidade) adota e pratica a administração estratégica. Dificilmente se poderia 

surpreender uma comunicação empresarial estratégica numa organização que fosse 

avessa a um sistema de gestão comprometido com esse paradigma organizacional. 

(BUENO, 2005a, p. 16) 

 

Da mesma forma, Kunsch aponta que, para tratar de comunicação estratégica, 

passamos pelo processo indispensável do planejamento por, ser ele o principal responsável 

pela tomada de decisões e que este não ocorre do nada, por acontecer num contexto 

socioambiental e sociocultural amplo e complexo. “Implica pensar inicialmente em cenários 

no âmbito das transformações sociais, políticas e econômicas que perpassam e permeiam as 

organizações em geral” (KUNSCH, 2006, p. 33). 

 

Administrar estrategicamente a comunicação significa pensar na comunicação 

excelente e eficaz, a partir de uma análise ambiental e uma auditoria social, regida 

pela flexibilidade, pela percepção e por uma avaliação mensurável dos resultados, 

que devem beneficiar não só a organização, mas também seus públicos (KUNSCH, 

1997, p. 121). 

 

O planejamento é o alicerce para sustentar a tomada de decisões. A qualidade das 

decisões adotadas e o que se apresentam como resultados podem colocar em xeque processos 

vitais para a sobrevivência da organização no mercado. Oliveira (2005) aborda o significado 

de planejamento como sendo ordenação, acompanhamento, direcionamento e monitoramento, 

fases de um processo sistemático e constante na tomada de decisões que tem em vista o 

alcance de objetivos previamente estabelecidos.  
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A administração estratégica é “o processo de gestão do relacionamento de uma 

empresa com seu ambiente.”, (ANSOFF, 1993, p. 553 apud KUNSCH, 2009, p. 238). O autor 

estabelece algumas diferenças entre os dois processos: 

Quadro 11 – Diferenças entre Planejamento Estratégico e Administração Estratégica. 

Planejamento Estratégico Administração Estratégica 
Estabelece um posicionamento                                     

em relação ao ambiente. 
Acresce capacitação estratégica 

Lida com fatos, ideias, probabilidades. 
Incorpora aspirações em gente, com 
mudanças rápidas da organização. 

Termina com um plano estratégico. Termina com um novo comportamento. 

Sistema de planejamento. Sistema de ação. 

 

Fonte: GAJ, 1987, apud KUNSCH, 2003 

 

Drucker (1962, p. 131) alerta que “o planejamento não diz respeito a decisões 

futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes”. É justamente por este motivo que 

defendemos a importância da elaboração de um diagnóstico como premissa para um bom 

planejamento e para auxiliar o centro decisório da organização. A partir de então é que o 

relações-públicas pode auxiliar o tomador de decisão quanto às reações e consequências 

futuras acerca das decisões assumidas no presente. Bem como o planejamento de Relações 

Públicas preocupa-se com o impacto e as consequências das estratégias e ações definidas.  

 

(...) um processo de tomada de decisões que direciona esforços para determinado(s) 

objetivo(s), ordenando ideias, estabelecendo métodos e recursos para atingi-los, 

assim como definindo prazos para se chegar lá. Trata-se de um processo dinâmico 

que antecipa mudanças futuras (...) que nunca finda (...) sofre ajustes e adaptações 

enquanto está sendo implantado, com variações que podem ser constantes 

(variáveis que vão sendo adaptadas). Todo planejamento convive com riscos e 

incertezas. (...) trata-se um processo lógico, sequencial, dinâmico e flexível (...). 

(BASEGGIO, 2011, p. 125-126) 

  

Vasconcelos (2009, p.15) aponta que “A função do planejamento é obter o 

máximo de retorno possível de uma comunicação, otimizando o investimento realizado, 

qualquer que seja ele”. Envolver recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e 

temporais, exige responsabilidade, habilidade e competência. Nenhum dos três atributos é 

possível sem conhecimento prévio para alcançar o sucesso. Para que as ações de comunicação 

tenham sucesso e tragam resultados efetivos, eficazes e eficientes para a organização, é 

preciso definir procedimentos seguros. Kunsch (2003, p. 100) aponta quatro funções 

essenciais do processo de planejamento e gestão das Relações Públicas: 
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Quadro 12 – Funções Essenciais do Processo de Planejamento e Gestão das Relações Públicas 

Administrativa 
Teoria Interorganizacional 

 

As RRPP, por meio de suas atividades específicas (diagnósticos, 
planejamento, implementação e avaliação de resultados) visam a atingir 
toda a organização, fazendo as articulações necessárias para a maior 
interação entre setores, grupos e subgrupos, etc. Buscam criar e assegurar 
relações confiantes ou formas de credibilidade entre as organizações e os 
públicos com o quais ela se relaciona. 
 

Estratégica                              
Teoria de Gerenciamento 

 

Está intrinsecamente ligada ao planejamento e gestão estratégica da 
comunicação organizacional. Os RRPP assessoram os dirigentes, 
identificando problemas e oportunidades relacionados com a comunicação 
e a imagem institucional da organização no ambiente social, avaliando 
como o comportamento dos públicos e da opinião pública pode afetar os 
negócios e a própria vida da organização. 
 

Mediadora                             
Teoria da Comunicação 

 

Viabilizar o diálogo por meio da comunicação, fazendo uso de suas variadas 
técnicas e meios, entre a organização e seus públicos. As RRPP são 
responsáveis por ler o ambiente, por meio de auditoria social, a fim de 
intermediar a relação organizações-sociedade. 
 

Política                                    
Teoria de Conflitos-

Resoluções 

 

As RRPP lidam com as relações de poder dentro das organizações e com a 
administração de controvérsias, confrontações, crises e conflitos sociais 
que acontecem no ambiente do qual fazem parte, e suas influências nas 
relações com o ambiente externo. Nada é realizado sem vontade e decisão 
política. 
 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de KUNSCH, 2003 

 

Mintzberg (2001, p. 258) afirma que “o planejamento ajuda a transformar as 

estratégias pretendidas em estratégias realizadas, tomando o primeiro passo que leva 

finalmente à implementação”. Na mesma linha de raciocínio, Kotler e Armstrong (2003, p. 

33) conceituam o planejamento como um encorajador para a administração pensar 

sistematicamente no presente e no futuro, forçando os tomadores de decisão a melhor 

definirem suas políticas de atuação e seus objetivos, para assim terem melhor controle de seus 

esforços e obterem também, padrões mais claros de desempenho. Seguindo esta ideia, 

Chiavenato (2004) estabelece que a primeira função administrativa é a elaboração do 

planejamento, pois é este processo que tem o poder de estabelecer com antecedência os 

objetivos do negócio e como alcançá-los. 

  

O planejamento é, por definição, um processo que se respalda em dados 

sistematizados, informações, conhecimentos, vivências e saberes intrinsecamente 

vinculados aos objetivos, aos valores e a missão de uma organização, não devendo 

ser entendido como uma atividade episódica ou meramente operacional. (BUENO, 

2014, p. 38) 

A boa administração depende da correta tomada de decisões que se dá a partir do 

conhecimento que se obtém da real necessidade da demanda de cada ação. Dessa forma, é 

possível traçar objetivos claros e mensurar mais facilmente os resultados organizacionais. 
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Além de que, ao estabelecer ações assertivas, por comprovação de necessidade através do 

diagnóstico, pode-se gerar valoração para a área.  

É por meio do planejamento que a tomada de decisões reduz as incertezas e riscos. 

Para Certo (2003, p. 103) ao afirmar que “planejamento é o desenvolvimento sistemático de 

programas de ação destinados a alcançar objetivos de negócio estabelecidos de comum acordo 

por meio de análise da avaliação e da seleção das oportunidades previstas”.   

Para reduzir as incertezas, se faz necessária a formulação de uma estratégia sólida, 

que assim como um planejamento sólido, está intrinsecamente relacionada ao 

desenvolvimento do diagnóstico. Quando estudamos a administração da comunicação 

organizacional, o planejamento se mostra como uma ferramenta indispensável que apresenta a 

arte de diagnosticar, a formulação de estratégias e o planejamento como ações 

imprescindíveis para a tomada de decisões.  Gaj (2002, p. 75) diz que é preciso “avaliar se os 

caminhos percorridos para tomar decisões (...) são os que melhor atendem aos objetivos e fins 

a que a empresa ou organização se propõe”.  

A partir dos conceitos abordados sobre o planejamento, podemos depreender que 

é um processo destinado a mudanças - em pessoas, nos sistemas, nas organizações, na 

tecnologia e no ambiente – e, muitas vezes, é motivado por mudanças no cenário em que a 

organização está inserida, além de ser guiado por estratégias alicerçadas em diagnósticos com 

teores sistêmicos, dinâmicos e flexíveis, que legitimam a tomada de decisões na busca por 

maximizar os resultados, fazendo uso do menor tempo, recurso e esforço possível. 

O planejamento é a ferramenta administrativa inquestionavelmente efetiva, 

quando eficazmente e eficientemente elaborado para garantir o sucesso das organizações 

inseridas nesta economia de mercado cada dia mais concorrida. É o caminho para a obtenção 

dos resultados esperados.  

 

2.3.1  Tipos e características de planejamento 

 

O planejamento é um processo composto por planos, programas e projetos, sendo 

estes documentos estruturantes e legitimadores do processo. Para Kunsch (2003) e Oliveira 

(1995, 2015), há diversas formas de planejamento que englobam filosofias, características, 

dimensões e conceitos peculiares a cada tipo. Reunimos a seguir seus principais elementos: 

Quadro 13 – Tipos e Características do Planejamento. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Kunsch (2003, 2006, 2009) e Oliveira (1995, 2015)  

 

2.3.2 As etapas do planejamento estratégico 

 

Ao considerar as fases do planejamento, Oliveira (1995) ressalta a importância do 

aspecto “postura estratégica”, que de acordo com sua definição “corresponde à maneira ou 

postura mais adequada para a empresa alcançar seus propósitos dentro da missão, respeitando 

a sua situação interna e externa atual, estabelecida no diagnóstico estratégico” (OLIVEIRA, 

1995, p.64). De acordo com o autor, essa postura produz um quadro abrangente resultante da 

análise que oferece subsídios para confrontar os pontos fracos e fortes, bem como para 

aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças.  

Cada etapa do planejamento tem sua ordem de acontecimento e sua função no 

conjunto geral. Podemos considerar que estas são fixas, e sua elaboração também obedece a 

padrões pré-estabelecidos por se tratar de um “processo sistematizado que acontece por meio 

de sucessivas partes ou etapas” (KUNSCH, 2003, p. 217). 

 

As ações comunicativas devem ser resultantes de um processo de planejamento 

estratégico, fundamentado em pesquisas e precisam ser guiadas por uma filosofia e 

uma política de comunicação organizacional integrada que levem em conta as 

demandas, os interesses e as exigências dos públicos estratégicos da sociedade. 

(KUNSCH, 2009, p. 115) 

 

Há três etapas fundamentais para a formulação do plano estratégico de 

comunicação organizacional: “1. Pesquisa e construção de diagnóstico estratégico da 

organização; 2. Planejamento estratégico da organização; 3. Gestão estratégica da 

comunicação organizacional” (KUNSCH, 2003, p. 248-249). Para a autora, a etapa de 

construção do diagnóstico tem, ainda, por função básica “conhecer a organização para a qual 
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será realizado o planejamento estratégico da comunicação (...) é preciso situá-la no contexto 

do ambiente onde está inserta.”. Ela ainda detalha em 12 fases o processo de planejamento 

estratégico, que em sua concepção pode ser utilizado em qualquer área ou situação. Mas a 

autora adverte que, embora seja um processo, de ações ordenadas e encadeadas, a relação 

direta e a interdependência entre as fases são flexíveis e adaptáveis.  

Ilustração 7 – As Fases do Processo do Planejamento 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de KUNSCH, 2003 
 

De acordo com a pesquisa realizada por Bassegio (2011, p. 127-128), que tem por 

alicerce metodológico os mesmos autores do nosso estudo, as etapas, fases, passos, do 

planejamento de Relações Públicas podem ser esquematizados da seguinte forma: 

Ilustração 8 – Etapas do Planejamento Estratégico de Relações Públicas 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de BASEGGIO, 2012, e complementado por OLIVEIRA, 2015 

Oliveira (2015, p. 68) estabelece quatro fases básicas do planejamento: 1. 

Diagnóstico estratégico; 2. Missão da empresa; 3. Instrumentos prescritivos e quantitativos e 

4. Controle e avaliação. 

Ilustração 9 – As Fases do Processo de Planejamento Estratégico 
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Fonte: Adaptado pela autora a partir de OLIVEIRA, 2015 
 

De acordo com Kotler (1998, p. 86), o processo de planejamento estratégico 

apresenta oito etapas. Podemos verificar que há interligação entre todas elas, conferindo 

flexibilidade, ajuste, avaliação e retroalimentação permeando todo o processo do 

planejamento: 

Ilustração 10 – Processo de Planejamento Estratégico do Negócio 
 

 

 

 

 

Fonte: KOTLER, 1998 
 

Mintzberg (1994) propõe o seguinte modelo de processo básico para o 

planejamento estratégico. O autor considera que todo o processo de criação, avaliação, 

escolha e implementação da estratégia compõem o eixo central do planejamento que, por sua 

vez, é alimentado inicialmente pelo conhecimento proveniente dos diagnósticos que o autor 

separa em externo e interno. Os fluxos provenientes da SWOT mapeiam os “Fatores-chave de 

sucesso” e as “Competências Distintas”, permitindo segurança em todo o desenvolvimento do 

processo.  

Ilustração 11 – Processo Básico de Planejamento Estratégico 
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Fonte: MINTZBERG, 1994, apud CHIAVENATO; SAPIRO, 2000 

 

Chiavenato e Sapiro (2000, p. 47) apontam sete premissas importantes a serem 

consideradas para o processo do planejamento estratégico, como podemos verificar: 

Quadro 14 - Premissas do Planejamento Estratégico 
 

 

Fonte: CHIAVENATO; SAPIRO, 2000 

Oliveira (2015) também apresenta um modelo detalhado dessas fases do processo 

de planejamento estratégico com encadeamento entre as etapas. Mas, o autor adverte para que 
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o controle e avaliação sejam realizados juntamente com cada etapa, não deixando de avaliar a 

relação custo-benefício.   

Ilustração 12 – Processo de Planejamento Estratégico 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2015 

Muitos autores apontam métodos, técnicas e fórmulas para a realização do 

planejamento estratégico. Este estudo não tem por objetivo explorar a complexidade de tais 

abordagens e etapas já amplamente trabalhadas pelos autores que referenciamos nesta 
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pesquisa, dentre outros. Mas sim, ajuizar que para que possamos planejar é preciso partir de 

um ponto inicial para estabelecer aonde se quer chegar.  

 

Planejar a comunicação é muito mais do que escolher o que vai ser dito em uma 

campanha em jornais e revistas. É analisar e diagnosticar corretamente um 

problema específico e encontrar uma solução estratégica, potencializando o 

mercado em estudo por meio das mais variadas ferramentas do composto de 

comunicação: propaganda, promoção de vendas, relações públicas, marketing 

direto e força de vendas. (VASCONCELOS, 2009, p. 16) 

 

Kunsch (2009, p. 110-111) aponta que o “planejamento estratégico está muito 

mais voltado para o ambiente”, pois, “visa a reduzir a ocorrência de riscos para o entorno e a 

incerteza no processo de formulação de decisões estratégicas a partir da análise de cenários e 

das oportunidades e ameaças advindas do macroambiente”. O planejamento estratégico é o 

instrumento que permite às organizações se adaptarem e sobreviverem ao meio. De acordo 

com Gandin (2000, p. 34 apud KUNSCH, 2009, p. 108), “é um processo que interfere na 

realidade para transformá-la e construí-la com características que se deseja para a mesma”.  

 

2.4 O diagnóstico como alicerce estratégico na comunicação organizacional 

 

A instabilidade é um fato em nosso cotidiano e, em 1976, Thompson já afirmava 

que, mesmo assim, o fato de “conhecer os elementos ambientais relevantes já diminui a 

incerteza de uma empresa”. Verificamos que o ponto inicial para a formulação da estratégia e 

para o desenvolvimento do planejamento é a elaboração do diagnóstico. A capacidade de 

adaptação, respostas e mudanças em relação ao ambiente é o pensamento central da 

administração estratégica. Richardson e Richardson (1992) corroboram com essa verificação 

ao apontarem que a gestão estratégica é: 

 

Um processo, em última análise de adaptação organizacional aos ambientes através 

do tempo: uma tarefa para o estrategista de gestão, que é totalmente responsável 

pela forma como a organização se adapta ao seu ambiente e satisfaz as pessoas; 

uma tarefa para cada um na organização, porque seus planos, decisões e ações 

criam coletivamente o nível de sucesso alcançado pela organização com a 

estratégia; um conjunto de trabalhos de planejamento crítico sustentado pelas 

necessidades, impactos e de adaptação ao meio ambiente, que os estrategistas 

podem reunir para manter ou melhorar o sucesso organizacional. (RICHARDSON; 

RICHARDSON, 1992, p. 26-27 apud KUNSCH, 2009, p. 111) 

Essa capacidade se faz imprescindível e é reforçada por Oliveira (2015, p. 65) ao 

afirmar que tem por “finalidade evitar que o desafio estratégico surja num momento em que a 

empresa está despreparada para enfrentá-lo, a alta administração deve estar, 
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permanentemente, alerta para identificar o estímulo inicial desse processo ou, talvez mesmo 

até provocá-lo em determinadas situações”.  

 

As estratégias são formuladas com base nos objetivos, desafios e metas 

estabelecidos, nas realidades identificadas no diagnóstico estratégico e respeitando 

a visão, os valores, a missão e os propósitos da empresa, bem como as informações 

decorrentes dos cenários delineados, e não se esquecendo da postura estratégica da 

empresa. (OLIVEIRA, 2015, p. 215-216)  

 

Um diagnóstico bem elaborado, com processo metodológico e respaldo em 

conhecimento amplo dos macro e microambientes da organização, é uma poderosa ferramenta 

para o sucesso da comunicação estratégica. O conhecimento agregado por meio da análise 

obtida do processo da gestão das informações pesquisadas é valioso para a tomada de 

decisões e para a administração estratégica, tornando o meio mais seguro para a elaboração 

assertiva de estratégias para o processo de comunicação empresarial. 

Gaj (1987) ressalta que essa análise permite que correções possam ser 

introduzidas, modificando o estado das coisas na busca de equilíbrio. “A organização, na 

busca de sua estratégia, também procura o equilíbrio dentro de suas limitações, a sua 

otimização pela alocação de recursos (o que fazer?) e a adoção de riscos calculados, na busca 

de retornos esperados” (GAJ, 1987, p. 82). 

Ao longo de nossa pesquisa bibliográfica, verificamos que o material específico 

sobre diagnóstico na comunicação revelou-se bastante escasso. Um dos fatores que interfere 

diretamente neste cenário é a bibliografia relacionada à gestão estratégica em Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas, consequentemente, relacionada ao Planejamento 

Estratégico em Comunicação. Ainda há poucos pesquisadores no Brasil tratando 

especificamente do tema. Ao tratar da produção bibliográfica na área de Relações Públicas, 

Farias apontou que:  

 

(...) a produção intelectual brasileira ainda não tenha alcançado a necessária 

suficiência – opinião formada com base na produção de livros e pesquisas. O 

número de livros é relativamente pequeno, se comparado à história da profissão, ao 

número potencial de praticantes – que enuncia uma demanda satisfatória de 

consumidores – e ao volume de pesquisas específicas desta área. (FARIAS, 2004, 

p. 34-35) 

 

Após um pouco mais de uma década do apontamento realizado por Farias (2004), 

nosso levantamento bibliográfico confirma a projeção de pouco crescimento que o autor fez 

para os anos seguintes. Quando observamos a quantidade de eventos direcionados para mídias 

em geral e a quantidade de eventos que tratam especificamente da comunicação 
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organizacional, como os congressos da ABRAPCORP, por exemplo, assim como publicações 

específicas, podemos ter uma ideia de como a área vem apresentando um tímido crescimento.  

Uma pesquisa realizada em 2011 pelos pesquisadores do GECORP – Grupo de 

Estudos da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas – sob coordenação de 

Marlene Marchiori, Suzel Figueiredo, Paulo Nassar e Regiane Ribeiro, junto a docentes sobre 

o ensino do planejamento para os cursos de Comunicação / Relações Públicas no ensino 

superior no país, revelou que a maioria dos respondentes (76 instituições do universo de 96 na 

data da sua realização) “considera insuficiente a bibliografia específica de planejamento na 

área de Relações Públicas, o que abre uma perspectiva importante para que novos estudos 

sejam desenvolvidos na área” (MARCHIORI et al., 2011, p. 104). 

De acordo com o estudo, 49% dos cursos adotam majoritariamente bibliografias 

na área de Relações Públicas e Comunicação, sendo que quando se trata da bibliografia 

recomendada há um equilíbrio entre as obras de comunicação e administração em 38% das 

instituições de ensino. A Professora, Margarida Kunsch, responde por 94% das citações entre 

todos os participantes, sendo que o tema planejamento é ensinado em 100% das instituições e 

representa alto grau de importância para todos os entrevistados. 

No quadro 15, a seguir, podemos observar que o tema “Diagnóstico” não 

apresenta expressividade ao ser trabalhado pelos docentes da área. A abordagem do 

diagnóstico divide com outros temas de igual importância como avaliação - menos de 15%. 

Segundo a pesquisa, os termos “ambiente interno e externo”, bem como “pontos fracos, 

fortes, ameaças e oportunidades (SWOT)” são trabalhados pela maioria dos docentes.  

Ou seja, o levantamento de dados é explorado, mas talvez, sua análise e posterior 

conclusão, que consiste no diagnóstico, não seja suficientemente trabalhada, o que pode 

impactar no embasamento para a formulação de estratégia, tomada de decisão e o 

desenvolvimento do planejamento estratégico.  

Percebe-se que o termo diagnóstico tem diversas interpretações entre os 

profissionais do campo comunicacional. O uso equivocado do conceito e a prática de 

realização do diagnóstico como algo permanente na comunicação das organizações pode estar 

comprometido por esta percepção desintegrada. Talvez o termo seja mais um desejo de 

realização do que uma prática efetiva dentro da comunicação. Bueno (2003, p. 12) aponta que 

“a importância do processo de comunicação nas empresas ou entidades está, 

indissoluvelmente, ligada à capacitação dos profissionais e isto tem a ver com uma formação 

sólida, que extrapola o aspecto meramente técnico.”. 
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Quadro 15 – Pesquisa sobre Ensino e Planejamento em Comunicação 

Temas Abordados na Disciplina Número de Respondentes 

Planejamento de Relações Públicas 
Plano, programa e projeto de Relações Públicas 
Estratégias 
Planejamento estratégico 
Ambiente interno e externo 
Planejamento de Comunicação 
Visão, missão e valores organizacionais  
Pontos Fracos, fortes, ameaças e oportunidades (SWOT) 
Objetivos e justificativas 
Públicos 
Administração estratégica 
Prática do plano de Relações Públicas 
Cronograma e orçamento  
Políticas organizacionais 
Prática do plano de comunicação 
Comunicação do plano 
*Outro(s) 

90% (67) 
84% (62) 
81% (60) 
81% (60) 
80% (59) 
75% (56) 
72% (53) 
70% (52) 
66% (49) 
65% (48) 
62% (46) 
61% (45) 
58% (43) 
47% (35) 
47% (35) 
39% (29) 
15% (11) 

*Diagnóstico, avaliação, pesquisa com duas citações; seguido de uma citação: posicionamento da marca, 
análise de tendências, perfil de mercado, estudos comparativos de concorrência, avaliação de resultados 
em Relações Públicas, função do planejamento de Comunicação no contexto organizacional, estudo de 
imagem, estudo conceitual da história do cliente, briefing, estruturação de projetos estratégicos para 
clientes reais, benefícios, cultura organizacional, relacionamento. Todos os temas mencionados são 
abordados, dependendo da maior ou menor ênfase do professor, controle e avaliação, campanhas de 
Relações Públicas, gestão empresarial, BSC, mensuração, auditorias de opinião, cultura e comunicação. 

Fonte: MARCHIORI (et al), 2001 

 
 

A professora Ana Luisa Bassegio realizou uma extensa pesquisa bibliográfica (2008, 2011) a 

partir de Fortes (2003), Freitas e Franças (1997), Kunsch (2003), Morley (2002), Witmer 

(2000), Villafañe (1999), Simões (2001, 2006), Varona (2004), Sousa (2004, 2006), Bueno 

(2007), Mestieri e Melo (2006), e ainda acrescentamos Pinho (1995). A pesquisadora revela 

que, embora todos os autores considerem e reconheçam a importância do conhecimento dos 

ambientes e cenários relacionados à organização e aos seus stakeholders, há “diferentes 

designações para tal exercício, ora chamando-o de pesquisa, ora de auditoria, diagnóstico, 

investigação e observação permanente. (...) divergem também quanto às práticas sugeridas” 

(BASSEGIO, 2011, p. 131). Neste sentido, a autora diz que nos é possível verificar que não 

há “regras pré-fixadas, mas sim, diferentes opiniões, pontos de vistas e estilos de 

averiguação”. 

Baseggio ainda detectou, em sua tese de doutoramento, que a opinião de todos os 

autores converge “quanto à necessidade de se proceder a essa leitura organizacional, 

independentemente de enunciados, formas, tipos de análises, processos” (2011, p. 131).  

 

Como convergência na posição dos autores, destacam-se, também, que o ato de 

diagnosticar sempre contempla o sentido de identificação e avaliação de práticas e 
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processos comunicativos da organização e que analisar a organização diz respeito a 

conhecer o ambiente organizacional, a comunicação organizacional, os públicos (e 

seu constante monitoramento de opiniões, expectativas e necessidades diante do 

desempenho da organização) e a imagem (mencionada principalmente como 

corporativa). Embora com menor incidência, também se revela o termo 

relacionamento, identificando a necessidade de se verificarem as condições e as 

circunstâncias das relações existentes junto aos segmentos de públicos afetos à 

organização. (BASEGGIO, 2011, p. 131) 

 

No processo de planejamento, entendemos o diagnóstico como um guia, uma 

bússola para que o planejador saiba qual alvo mirar. É o desenvolvimento dessa etapa que 

pode assegurar o sucesso das ações implementadas. Vasconcelos (2009, p. 25) ressalta que 

“planejar é solucionar problemas”. Segundo a autora, quando realizamos o planejamento da 

comunicação de uma organização ou a ação de comunicação para uma organização, 

provavelmente não criamos o problema existente que demanda tal planejamento para ser 

solucionado. 

 

A busca de resultados pressupõe a superação de obstáculos e a escolha da melhor 

estratégia para alcança-los. Sendo assim, trabalhar com planejamento de 

comunicação é trabalhar na busca da solução de um problema, compreendendo as 

dificuldades e os desafios enfrentados em determinado mercado e propondo a sua 

solução. O problema enfrentado deve, antes de tudo ser analisado e diagnosticado 

corretamente. Se uma empresa necessita, por exemplo, vender um grande estoque 

encalhado de determinado produto, antes de realizar qualquer proposta para a 

comunicação objetivando incrementar vendas, é preciso entender as razões desse 

encalhe. (VASCONCELOS, 2009, p. 15) 

 

De acordo com Kunsch (2006, p. 38), a administração estratégica possui um 

“comprometimento comum com as decisões tomadas e uma busca permanente para superar as 

fraquezas do ambiente interno e agir perante as ameaças e as oportunidades do ambiente”.  

 

O exercício da aplicação do processo do planejamento estratégico é muito 

proveitoso, pois permite equacionar uma série de coisas, sobretudo produzir uma 

análise estratégica capaz de construir um diagnóstico situacional com indicativos 

das ameaças, demandas e oportunidades do ambiente externo, e, ao mesmo tempo 

possui em relação às suas possibilidades e fraquezas. (KUNSCH, 2009, p. 110)  

 

Planejar estrategicamente a comunicação requer um conhecimento amplo dos 

cenários em que a organização está envolvida. Bueno (2014b, p. 41) alerta para que “a 

construção de cenários implica um processo contínuo de aprendizagem no qual a organização 

se dispõe a vislumbrar as várias possibilidades e a preparar-se para mudanças rápidas de 

rumo”. 
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E este conhecimento é adquirido por meio de variadas formas de pesquisa, que 

trazem em seu resultado final uma gama de informações que, quando analisadas 

criteriosamente, resultam em um diagnóstico estratégico para a tomada de decisões.  

 

A consolidação da comunicação empresarial como processo de inteligência passa, 

obrigatoriamente, pela utilização de pesquisa como ferramenta básica, já que 

apenas ela pode contribuir para qualificar as informações e os conhecimentos de 

que as organizações dispõem sobre o comportamento dos seus públicos, sobre a 

eficácia de seus produtos, ações e estratégias, e mesmo sobre os aspectos críticos 

envolvidos com situações de crise de imagem ou de relacionamento com a mídia. 

(BUENO, 2014b, p. 43-44) 

 

O sentido do planejamento se dá a partir da construção do diagnóstico, pensando 

não apenas no que foi realizado, mas, principalmente, em como foi realizado e em como sua 

estratégia foi definida. O ideal seria que a comunicação estivesse em um grau mais maduro 

nas organizações brasileiras, mas sabemos que há uma grande heterogeneidade quanto ao 

posicionamento da comunicação nas organizações como operacional, tático e o ideal: 

estratégico.  

Quando a área de comunicação não atua no campo estratégico dentro das 

organizações, são como “apêndices” de outras áreas, como destaca Bueno (2014b), mas 

desejam mostrar seu valor para a organização, conforme apontam Anderson e Hadley (2002 

apud Galerani, 2006). Um esforço que contribui bastante para alterar essa situação, é 

investigar tudo o que for possível sobre a organização como: solicitar para tomar 

conhecimento dos planos administrativos e comerciais, conversar com outras áreas sobre os 

planos e projetos que estão sendo realizados e que ainda estão por acontecer, realizar a própria 

pesquisa institucional e o estudo de tendências da audiência-alvo e tornar esse trabalho de 

análise da situação uma rotina de planejamento de programas. 

O autor deixa claro que a análise ambiental deve ser uma rotina, ou seja, é preciso 

olhar para ‘fora’ da comunicação, é preciso olhar para a organização e para o ambiente que a 

abriga para poder ser estratégico para a organização. Segundo Anderson e Hadley (2002 apud 

Galerani, 2006), após entender o planejamento da organização, é preciso compreender a 

estratégia geral para o negócio e é preciso também responder a algumas perguntas: 

 

O que a administração está tentando alcançar e o que ajudará ou impedirá seu 

sucesso, de uma perspectiva de comunicação? Como os públicos estratégicos 

provavelmente responderão às decisões da administração? Quais as respostas que a 

administração gostaria que os públicos dessem às suas metas? Como os programas 

de comunicação podem ajudar a alcançar essas metas? O que a comunicação pode 

fazer de mais efetivo além de coordenar anúncios, enviar notícias aos jornais, fazer 
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eventos, colaborar em promoções e dar consultoria à alta administração? 

(ANDERSON; HADLEY, 2002 apud GALERANI, 2006, p. 52-53) 

 

O diagnóstico é o elemento norteador para o desenvolvimento de ações que 

podem garantir o sucesso do planejamento atingido os atributos de efetividade, eficácia e 

eficiência. Percebe-se então que o diagnóstico pode contribuir para o processo de mudança 

estratégica da comunicação organizacional. 

É por este motivo que verificamos a presença constante da preocupação com os 

diversos cenários em que a organização está inserida. Como a comunicação não pode 

negligenciar sua análise para delinear sua estratégia de gestão, e então poder administrar as 

diferentes variáveis que interferem na vida organizacional é preciso conhecê-las bem.  

 

No âmbito da comunicação, a adoção de estratégias implica entendimento perfeito 

do negócio da organização, do setor em que atua, da definição de ações que 

venham ao encontro das necessidades e expectativas de seus públicos, do analisar 

meios e procedimentos comunicacionais que contribuam efetivamente para a 

obtenção de vantagem competitiva no mercado em que atua. (BASEGGIO, 2012, 

p. 20) 

 

Conhecer muito bem as variáveis dos cenários em que a organização está inserida 

é uma condição imprescindível para que a comunicação organizacional seja, de fato, 

estratégica. Maria Aparecida Ferrari (2009, p. 88) cunha o termo “analista de cenários” 

defendendo “a análise de cenários como elemento de sustentação das estratégias” na 

comunicação organizacional. Entretanto Grunig adverte que: 

 

As Relações Públicas somente poderão ser exercidas como uma profissão e função 

gerencial (e não como uma simples ocupação ou um conjunto de técnicas) quando 

seus profissionais tiverem adquirido um cabedal de conhecimentos baseado em 

teorias e pesquisas científicas. (GRUNIG, 2011, p. 26) 

 

Para Ferrari, as estratégias são os caminhos que o profissional de comunicação 

escolherá para elaborar seu programa e suas ações, uma vez analisados os cenários internos e 

externos à organização. “É na análise de cenários que o profissional de relações públicas 

encontra sustentação para cumprir sua missão de colaborar com a alta administração no 

estabelecimento do verdadeiro sentido do propósito da organização.”. (FERRARI, 2009, p. 

88). 

 

A realização do diagnóstico nas organizações, em suas diferentes abordagens e 

aplicações práticas confere, portanto, um caráter de maior precisão nas análises 

críticas, e fundamenta a tomada de ações e a busca de melhores soluções e 
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posicionamentos para as diferentes necessidades e realidades empresariais. 

(BASEGGIO, 2008, p. 113). 

 

O diagnóstico é um instrumento que usamos para tomar conhecimento e discernir 

eficazmente sobre o que deve ser feito e, muitas vezes, discernir como deve ser feito.  

 

Não existe, na maior parte das empresas, uma preocupação natural e contínua pelos 

problemas estratégicos. A alta administração, nesses casos, geralmente está 

envolvida com decisões de nível tático ou de nível operacional, ou seja, com o 

“aqui e agora”. Para essas empresas, que não estão preparadas para responder aos 

desafios estratégicos e que recusam a antecipá-los, a tomada de consciência do 

problema normalmente, é experimentada de forma traumática, como por exemplo, 

drástica queda de vendas ou lucros, colapso de um produto ou serviço causado por 

um concorrente etc. Esse sinal ou estímulo inicial tanto pode ser decorrente de uma 

pressão interna, quanto de uma influência externa à empresa. (OLIVEIRA, 2015, p. 

65) 

 

Para Gaj (1987, p. 87) a “falta de planejamento estratégico pode comprometer a 

sobrevivência” de uma organização. Kunsch ressalta que o planejamento estratégico “é um 

ato de inteligência” (2009, p. 109) que visa à tomada de decisões e o estabelecimento das 

principais diretrizes para a organização, e “está muito mais voltado para o ambiente”, pois 

“visa reduzir a ocorrência de riscos para o entorno e a incerteza no processo de formulação de 

decisões estratégicas a partir da análise de cenários e das oportunidades e ameaças advindas 

do macroambiente”. (KUNSCH, 2009, p. 110-111).  

 

O planejamento de estratégias, programas e projetos de comunicação 

organizacional requer uma minuciosa leitura do meio ambiente. Incorrem em grave 

erro os comunicadores e profissionais que planejam suas atividades sem atentar 

para as oportunidades, os riscos, as ameaças e as tendências do macroambiente. 

(TORQUATO, 2015, p. 132)  

 

Mas infelizmente, na prática, a adoção de planejamento embasado por pesquisas 

ainda não é regra nas organizações, conforme aponta o estudo realizado por Figueiredo (2005, 

p. 194) “é importante registrar que aproximadamente um terço das empresas planeja ações de 

comunicação sem pesquisar”. Lattimore et. al. (2012, p. 212) reafirma o caráter vital da 

pesquisa no processo de relações públicas como insumo essencial “para planejar a ação de 

relações públicas e cumprir o importante papel de avaliar sua eficácia. A gestão precisa de 

fatos concretos, e não de intuição ou achismo”. Essa postura compromete a função 

estratégica, como apontam os autores:  

 

Por terem sido realizadores em vez de pesquisadores, os profissionais de relações 

públicas partem do pressuposto de que pessoas enxergarão o valor de sua função. 
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Esse pressuposto coloca as relações públicas diretamente na linha dos cortes 

orçamentários. Mesmo quando as condições econômicas não forem críticas, as 

relações públicas podem ser percebidas como mera fachada. Os meios de 

comunicação, as agências reguladoras, organizações de consumidores e muitos 

administradores questionam se as relações públicas têm um propósito útil nas 

empresas dos Estados Unidos. Geralmente, os profissionais de relações públicas 

respondem afirmando que contribuem para um melhor entendimento entre os 

públicos e organizações, mas não apresentam evidências tangíveis dessa 

contribuição. Entretanto, o elemento que faz a maior diferença para a eficácia de 

uma campanha de relações públicas é a pesquisa. (LATTIMORE et al., 2012, p. 

103) 

 

Kunsch (2009) afirma que, na prática, a comunicação é concebida com muito 

mais ênfase nas tarefas do que nos processos, tendo caráter meramente tático. Acredita-se que 

as organizações em pleno século XXI não mudaram muito o seu comportamento. Por diversas 

vezes nota-se “uma retórica moderna, mas suas atitudes e ações comunicacionais são ainda 

impregnadas por uma cultura tradicional e autoritária do século XXI”. (KUNSCH apud 

WILLMS, 2009, p.18).  

Lattimore et al. (2012) aponta os questionamentos quanto à importância das 

relações públicas nos EUA, mas no Brasil encontramos ainda a mesma dificuldade de 

valorização da profissão e de sua eficácia para as organizações, visto que, nos momentos de 

crise financeira, cortes amplos são realizados em comunicação e observamos a área sendo 

sensivelmente reduzida, quando não eliminada.  

Verificamos, portanto, a importância de trabalhar a comunicação de fato 

estratégica e infelizmente notamos também sua ausência. Consequentemente, a ausência de 

resultados em comunicação, comprometidos com o sucesso da missão da organização, 

resvalando na qualidade de manutenção, promoção ou resgate de bons relacionamentos, 

opinião pública e imagem positiva em relação aos diversos públicos de interesse da 

organização. Neste caso, a ausência de pesquisas implica diretamente na sua conclusão, o 

diagnóstico que impacta na determinação imprecisa das ações a serem executadas, logo o 

resultado obtido pode não ser o mais esperado para sanar as demandas da organização.  

O diagnóstico finalmente sustenta a formulação da estratégia, define a postura 

estratégica a ser adotada pela organização e estabelece os rumos do planejamento. Sem estes 

pré-requisitos, as ações dificilmente têm alguma justificativa que contemple a real estratégia 

da organização para cumprir efetivamente sua função. Sem a elaboração do diagnóstico, 

podemos concluir que não há estratégia em ação alguma proposta pela organização. Não há 
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planejamento estratégico e tampouco comunicação estratégica. A empresa está à deriva, à 

mercê do acaso e da sorte.  

 

2.4.1 O papel da pesquisa para o diagnóstico em comunicação organizacional 

 

Uma forma segura de garantir o processamento e sistematização da informação 

contribuindo para sua correta interpretação é lançar mão das metodologias corretas para a 

realização das pesquisas necessárias. A pesquisa é fundamental sustentação de qualquer 

processo de tomada de decisões. Bueno (2014b, p. 44) defende a importância da realização de 

pesquisas e as consequências da sua não realização, “a não-realização de pesquisas na área 

aumenta a vulnerabilidade do processo de tomada de decisões que dizem respeito à 

Comunicação Empresarial.”. Valéria de Siqueira Castro Lopes e Vânia Penafieri distinguem a 

pesquisa como estratégica ou tática para a atividade de relações públicas: 

 

A pesquisa estratégica, ou seja, aquela voltada à formulação de diagnóstico e 

elaboração do plano de ação que estabelece foco e direção ao planejamento de 

relações públicas, uma vez que auxilia na identificação de cenários organizacionais 

e problemas de comunicação – falhas na comunicação e/ou na gestão de 

relacionamentos entre uma organização e seus públicos. (LOPES; PANAFIERI, 

2016, p. 103) 

  

De acordo com Broom e Dozier (1990), a pesquisa tem o papel de identificação 

do problema dentro do processo de elaboração do diagnóstico. Neste sentido, a pesquisa;  

 

(...) se inicia com o monitoramento do ambiente para detecção (percepção de 

discrepância entre o cenário observado e a situação desejada) e prossegue com o 

detalhamento (sondagens para confirmação da presença de um problema e 

compreensão da situação) e a descrição do problema (obtenção de informação 

sistemática e objetiva para definir com precisão a natureza e o alcance do 

problema). (BROOM; DOZIER, 1990, p. 24 apud LOPES; PANAFIERI, 2016, p. 

103) 

 

Bueno (2012, p. 12-13) relembra que a pesquisa em comunicação não é uma 

prática no cotidiano das organizações, e “apenas este fato é suficiente para desmistificar o 

caráter estratégico com que se pretende tipificar a Comunicação Empresarial brasileira”. O 

autor continua sua constatação concluindo que “a pesquisa em comunicação ainda é vista 

como despesa e não, investimento, e que, portanto, sua prática não está, necessariamente, 

incluída em seus planejamentos e que os recursos para tal estão distantes dos orçamentos.”. 

(2012, p. 14).   
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2.5 Desenvolvimento do diagnóstico estratégico 

 

Candido Teobaldo de Souza Andrade, pioneiro nos estudos de comunicação e 

relações públicas no Brasil, em sua obra Dicionário profissional de relações públicas e 

comunicação e Glossário de termos anglo-americanos, conceitua: 

DIAGNÓSTICO - Método de levantamento e análise do desempenho de uma 

empresa ou instituição interna ou externamente, de modo a facilitar a tomada de 

decisões. É uma das mais importantes atribuições de Relações Públicas. 

(ANDRADE, 1996, p. 46) 

 

De acordo com Oliveira (2015, p. 45), o diagnóstico estratégico também é 

chamado de auditoria de posição e se refere ao momento de determinar “como se está” e 

“qual a real situação da empresa quanto aos seus aspectos internos e externos”. Segundo o 

autor, é a primeira fase do processo do planejamento estratégico, devendo ser elaborado o 

mais próximo possível do real, pois “qualquer tomada de decisão errada nessa fase 

prejudicará todo o resto do processo de desenvolvimento e implementação do planejamento 

estratégico” na organização (OLIVEIRA, 2015, p. 45).  

Oliveira (2015) aponta que há três metodologias formuladas como hipóteses que 

podem ser consideradas para o desenvolvimento do planejamento estratégico: 

 

Primeiramente se define, em termos de empresa como um todo, “aonde se quer 

chegar” e depois se estabelece “como a empresa está para chegar na situação 

desejada”; ou, Primeiramente se define, em termos da empresa como um todo, 

“como se está” e depois se estabelece “aonde se quer chegar”. (...) Definir “aonde 

se quer chegar” juntamente com “como se está para chegar lá”. (OLIVEIRA, 2015, 

p. 45) 

 

Kotler (1980, p. 76) aponta que a escolha é um debate ainda sem reposta pelos 

autores da área administrativa. Os que apoiam o diagnóstico como primeiro passo, o “como se 

está”, e os que apoiam a segunda hipótese, “aonde se quer chegar”, destacam as seguintes 

razões: 
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Quadro 16 - Teoria da Ordem do Diagnóstico 
 

COMO SE ESTÁ AONDE SE QUER CHEGAR 

Muitas empresas iniciam suas atividades porque 
reconhecem uma oportunidade importante. 

 

Muitas empresas dão início a suas atividades com o 
objetivo dominante de obter grandes lucros e 

procuram as oportunidades que lhes permitam 
alcançar esse objetivo. 

Muitas empresas não têm objetivos estabelecidos, 
pois é difícil para elas determinar o que realmente 
desejam, mas, mesmo assim reconhecem as boas 

oportunidades que estão no ambiente da 
empresa. 

Uma empresa não pode, simplesmente, buscar 
oportunidades sem um conjunto orientador de 

objetivos, pois mundo tem muitas oportunidades e 
a empresa ficaria numa situação desorientada. 

 

Muitas empresas modificam seus objetivos com as 
mudanças das oportunidades no ambiente em que 

a empresa atua. 
 

Muitas empresas fazem mudanças conscientes em 
seus objetivos e, quando o fazem, os novos 

objetivos as levam a procurar um novo conjunto de 
oportunidades. 

 

Fonte: KOTLER apud OLIVEIRA, 2015 

 

Oliveira (2015, p. 43) aponta que “ambas as correntes têm seu mérito. Como 

contribuição pode-se considerar que o primeiro passo deve ser o diagnóstico estratégico”, 

pois, de acordo com Kotler, o aspecto realístico dos objetivos deve ser analisado a partir de 

oportunidades e recursos concretos da empresa, e não embasadas por desejos, achismos ou 

pensamentos. É neste sentido e seguindo essa premissa que trabalhamos o objeto desse 

estudo. 

É por este motivo que Oliveira (2015) define uma metodologia geral para o 

desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico, sendo a primeira fase o 

“Diagnóstico estratégico” e a última o “Controle e avaliação”: 

Ilustração 13 – Fases do Planejamento Estratégico 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2015 

 

Para a elaboração do diagnóstico, é importante estabelecer um foco, um objeto a 

ser investigado e coletar informações por meio de pesquisas, estudos e dados levantados sobre 
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os ambientes da organização por meio de fontes primárias e secundárias. A partir dessa 

investigação, é preciso realizar a análise das informações obtidas. O embasamento do 

diagnóstico: 

 

(...) encontra-se no conhecimento, no domínio, no entendimento e na compreensão 

das informações disponíveis sobre uma organização. Quanto mais informações 

existirem para a diagnose de sua situação, mais conhecimento se terá sobre ela, 

dentro do processo que leva o ser humano à apreensão dos fatos, à apropriação e à 

percepção consciente de seu entendimento, de reflexão e expansão da própria 

consciência. (BASSEGIO, 2009, p. 186) 

  

A interpretação dessas informações, obtidas a partir da análise dos dados, gera 

conhecimento e aprendizado para a organização. Para que isso aconteça, Bassegio (2009, p. 

186) enfatiza que é imprescindível que o profissional alicerce a prática profissional em 

“conhecimentos científicos, informação, ideias, discernimento e compreensão”. Oliveira 

(2015) estabelece cinco fases para a elaboração do diagnóstico estratégico: 

Ilustração 14 – Fases do Diagnóstico Estratégico 
 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2015 

 

É importante salientar que o diagnóstico corresponde à conclusão do processo 

investigativo. É o resultado de todas as análises, e não o levantamento de dados e 
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informações, ou o próprio processo de análise. Como conclui Bassegio (2008), o diagnóstico 

é a conclusão de uma ampla análise que possibilita a organização conhecer a realidade em que 

se encontra e que tenha uma base de dados e de informações capazes de fundamentar “a 

emissão de pareceres”.  

Cada diagnóstico é único, individual e momentâneo. O tempo para a sua 

realização depende do objeto a ser investigado, o orçamento para a atividade, disponibilidade 

de profissionais habilitados, boa vontade da organização, instrumentos e estrutura para sua 

realização. Em caso de urgências, nem é viável o desenvolvimento do processo ideal.  

É o resultado do estudo de um conjunto de variáveis analisadas em profundidade, 

o momento histórico e de acordo com a experiência e percepção de quem o produz. Todos 

esses fatores são mutáveis com o tempo. Por esta razão, não existe um único diagnóstico para 

eventos similares que acontecem com públicos diferentes ou em diferentes ambientes, 

momentos, culturas ou organizações. Portanto, dificilmente as ações podem ser as mesmas. 

Não há receita ou manual de instruções padrão para a ocorrência de um evento. Uma causa, 

não necessariamente resultará sempre no mesmo efeito. Este é um dos fatores pelos quais o 

planejamento estratégico é considerado um ato de inteligência.  

 

2.5.1 Análise de ambientes 

 

A globalização é um fenômeno integrador dos fatores socioculturais, 

tecnológicos, governamentais, políticos, econômicos, comerciais, legais, ambientais e 

midiáticos que influenciam direta e indiretamente o cotidiano da vida das pessoas ao redor do 

mundo. O lugar comum é que há uma aceleração dessa integração, e que essa integração 

modificou a forma como as pessoas pensam e se comportam. Como confirma Kunsch (2003, 

p. 256), “as organizações mudam porque a sociedade impulsiona as mudanças e exige novas 

posturas institucionais”. Diante desses novos cenários, há uma corrida para que as 

organizações tentem atender as demandas de satisfação de um novo consumidor.  

 

Nenhum século da história humana passou por tantas transformações sociais 

radicais como o século XX. Estas transformações podem vir a ser os eventos mais 

importantes de nosso século e seu legado duradouro. Nos países desenvolvidos e de 

mercados livres – que contêm um quinto da população do mundo, mas são um 

modelo para os restantes – o trabalho e a força de trabalho, a sociedade e a forma 

de governo são, na última década deste século, qualitativa e quantitativamente 

diferentes não só daquilo que eram nos primeiros anos deste século, mas também 

de tudo o que existiu em qualquer outro momento da história: em suas 
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configurações, seus processos, seus problemas e suas estruturas. (DRUCKER, 

1993, p. 189 apud KUNSCH, 2003, p. 256). 

De acordo com Galindo (2016, p. 324) “estamos em meio a um processo de 

transformações socioculturais, tecnológicas e econômicas que ocorrem em um futuro 

presente”. Para o autor, a cotidiana interação e convivência entre os sujeitos sociais e as 

organizações que tanto promovem quanto sofrem com as mutações que acontecem aqui e 

agora, em uma velocidade tão acelerada que, muitas vezes, não há tempo suficiente para ser 

assimilada.  

 

É nessa cotidianidade, marcada pelo aqui e agora, que os sujeitos sociais e as 

organizações intensificam suas relações e convivência diante de mutações nem 

sempre assimiladas, mas levadas por uma velocidade sem proporções. O aqui e 

agora se transformou num hiper cenário (...). Em uma visão McLuhaniana, a 

metamorfose ocorre no sentido de que toda e qualquer nova tecnologia 

gradualmente cria um novo ambiente para o ser humano e isso implica na 

percepção de que novas tecnologias geram novos modelos de negócios que 

apresentam riscos e oportunidades que irão influenciar os negócios no presente e 

no futuro. A comunicação com o mercado encontra-se nessa dinâmica, pois os 

atores sociais estão vivenciando um novo ambiente, decorrente simultaneamente do 

aporte tecnológico e dos novos modelos de negócios. (...) Constitui-se em um novo 

momento a ser assimilado para os que pretendem avançar no jogo aberto das 

relações de trocas. Finalmente, o reconhecimento e o domínio dos novos meios e 

seus protocolos socioculturais, indicam o sucesso ao caminhar pelas diversas 

ambiências. (...) a construção coletiva de percepções, decorre de um novo habitar 

caracterizado pelo espaço intermédio, ou matriz relacional onde o metamorfosear é 

uma constante. As organizações deveriam tal qual os seus públicos fazerem selfies 

constantes, e as disponibilizarem para garantirem a visibilidade de sua trajetória 

nessa sociedade imagética. (GALINDO, 2016, p. 324) 

 

E é justamente por causa dessa instabilidade dos ambientes que o planejamento se 

faz tão necessário para que os esforços não sejam dispersos diante de “possíveis urgências” ou 

“ameaças”. É importante manter a estratégia e o direcionamento e, por meio da avaliação e 

controle, monitorar constantemente os ajustes necessários para a concretização dos objetivos.  

 

Incerteza é uma condição que designa o mundo contemporâneo e propõe desafios 

às práticas e aos estudos em comunicação, incluindo as subáreas de relações 

públicas e comunicação organizacional. O estabelecimento de metas e a 

racionalização dos processos através de planos e projetos reforçam bem a idéia de 

finalidades a serem alcançadas. Para essas áreas profissionais, a informação 

elaborada e difundida num processo racionalizado de comunicação ainda tem, 

como ponto fundamental, uma conseqüência ou resultado a serem obtidos, que 

invariavelmente se traduzem em lucros econômicos ou produção de imagem 

favorável. (GUSHIKEN, 2008, p. 247) 
 

De acordo com Kunsch (2003), as instabilidades e metamorfoses dos cenários não 

são pretextos para que o planejamento deixe de ser imprescindível para a comunicação 
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organizacional estratégica. Pelo contrário, é o planejamento que irá dar subsídios frente às 

intempéries dos ambientes e manterá o foco da comunicação estratégica. 

 

A complexidade dos tempos atuais, decorrente do fenômeno da globalização e da 

revolução tecnológica da informação, exige das organizações um novo 

posicionamento e uma comunicação estrategicamente planejada. Só assim elas 

poderão fazer frente a mercados difíceis e, sobretudo, atender a uma sociedade 

cada vez mais exigente. (KUNSCH, 2003, p.202) 

 

Oliveira (2015, p. 74) aponta que “o ambiente não é um conjunto estável, 

uniforme e disciplinado, mas um conjunto bastante dinâmico”. Kunsch (2003, p. 255) 

relembra que as organizações são sistemas abertos e dinâmicos por serem influenciadas pelos 

diversos públicos e ambientes externos que, por sua vez, têm o poder de interferir em suas 

atividades diretamente e indiretamente, muitas vezes de forma incontrolável. Por este motivo, 

para que a análise dos ambientes propicie a identificação prévia de mudanças e tendências, 

possibilitando a repressão ou até eliminação de alguma ameaça, é preciso uma atividade 

constante que requer observação, estudo, monitoramento e rastreamento contínuo.  

Para Kunsch (2003, p. 254), é a partir do estudo do ambiente que será possível 

obter informações e subsídios para o desenvolvimento do processo de elaboração do 

planejamento estratégico geral e específico de comunicação. Para a autora, esse estudo “é uma 

das fases mais importantes” do planejamento estratégico, assim como reafirma Oliveira 

(2015, p. 75), “toda empresa é parte integrante de seu ambiente. (...) o conhecimento efetivo 

sobre o ambiente é fundamental para o processo estratégico, no sentido de se obter a adequada 

compatibilidade entre a empresa e (...) o ambiente”.  

  

As organizações para sobreviver, precisam necessariamente relacionar-se com seu 

meio ambiente, não só influenciando e causando impacto sobre ele, mas sobretudo 

sendo influenciadas e sofrendo seus impactos. Principalmente na atualidade, com 

as inúmeras mudanças no campo político, tecnológico, econômico e social, o 

ambiente é uma força propulsora que ninguém pode desconhecer. (KUNSCH, 

2003, p. 255-256) 

 

Oliveira (2015, p. 47) considera que há uma divisão do ambiente da empresa entre 

direto e indireto. O direto refere-se aos fatores que a empresa consegue identificar e a 

capacidade de avaliar ou medir o grau de influência desses fatores sobre a empresa. Já o 

ambiente indireto diz respeito aos fatores que a organização consegue identificar, mas não 

tem condições, no momento do desenvolvimento do trabalho, de mensurar ou avaliar as reais 

influências desses fatores.  
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Kunsch (2003, p. 255) aponta que o ambiente geral é incontrolável por ser o mais 

complexo. A autora ressalta que é necessário considerar as “três dimensões: internacional, 

nacional e regional” do ambiente para entender o que “impulsiona as mudanças 

organizacionais”. O ambiente interno a ser considerado é formado pelo “conjunto de 

elementos que constituem a organização em si – as pessoas, suas habilidades, competências e 

seus saberes, as condições institucionais de infraestrutura física e de gestão” (KUNSCH, 

2003, p. 255). Oliveira (2015) elenca que é preciso analisar diversos aspectos como fatores 

relativos às funções administrativas de marketing, RH, finanças e produção, além de produtos 

e serviços atuais e novos, imagem institucional, promoção, comercialização, sistema de 

informações, estrutura organizacional, tecnologia, suprimentos, parque industrial, recursos 

humanos e financeiros, estilo de administração, resultados, controle e avaliação.  

Kunsch (2003, p. 259) aponta que o ambiente externo “consiste num 

levantamento de todos os fatores externos ou variáveis que podem interferir na vida da 

organização”. Chiavenato (2009, p. 98) distingue duas dimensões para o ambiente externo: o 

Ambiente Contextual ou Macroambiente é o que influencia todas as organizações 

semelhantemente. Segundo Oliveira (2015, p. 48), “o ambiente está fora da empresa, mas 

afeta seu comportamento e vice-versa”.  E o Ambiente Relacional ou Microambiente, onde a 

organização influência e é influenciada pelo ambiente. É o campo em que a organização 

elabora e aplica sua estratégia, de onde a organização retira seus recursos, é o setor específico 

do negócio, é o mais próximo e imediato. É constituído pelos clientes e/ou consumidores, 

concorrentes, fornecedores e agências reguladoras. 

 

Ilustração 15 – O Ambiente Externo das Organizações 

 
Fonte: CHIAVENATO; SAPIRO, 2009 
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Oliveira (2015, p. 49), Kotler (1998, p. 86), Kunsch (2003, p. 260) apontam os 

mesmos oito ambientes a serem analisados e monitorados no macroambiente: legal, 

econômico, político, demográfico, social, cultural, tecnológico e ecológico (físico). Segundo 

os autores, todos os fatores estão intrinsicamente relacionados e afetam diretamente a 

organização.  

Ilustração 16 – Indicadores Genéricos do Ambiente Contextual 

 

Fonte: CHIAVENATO; SAPIRO, 2009 

 

O ambiente setorial, chamado por Kunsch (2003), relevante ou de tarefa, é onde 

ocorre a parte operacional da organização “unida a outras organizações, como clientes, 

comunicadores, fornecedores, concorrentes, sindicatos, grupos de pressão, agências 

reguladoras, poderes públicos, instituições financeiras, etc.” (KUNSCH, 2003, p. 264). 

 

São os públicos relevantes com os quais ela se relaciona, se confronta por meio das 

“entradas” (inputs) e das “saídas” (outputs). O ambiente relevante, setorial ou de 

tarefa constitui, portanto, o cenário do desenvolvimento operacional das 

organizações, tendo como elementos-chave os públicos com os quais se relaciona 

para poder importar as energias e os recursos, transformá-los em produtos, serviços 

ou resultados, para depois exportá-los para o ambiente externo. Neste sentido, é 

fundamental fazer o mapeamento de todos os públicos relevantes e avaliar o nível 

de relacionamento existente entre eles e a organização. (...) Esses públicos 

estratégicos são os chamados stakeholders, que influenciam de forma significativa 

as organizações. (KUNSCH, 2003, p. 264-265).  
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A autora relaciona 14 públicos que influenciam diretamente a organização: 

poderes públicos, revendedores/distribuidores, clientes, consumidores, empresas 

competidoras, comunidade, organizações não-governamentais (ONGs), sindicatos, 

investidores, acionistas, acionistas, bancos, fornecedores, agências reguladoras e grupos de 

pressão.  

 

2.5.2 Análise da concorrência  

 

Kotler (1998, p. 208) afirma que é mais fácil uma organização ser “destruída por 

seus concorrentes emergentes ou por novas tecnologias do que pelos concorrentes atuais”. O 

autor também alerta que não é tarefa fácil identificar todos os concorrentes de uma 

organização. Baseando-se na substituição do produto/serviço, ele distingue quatro graus de 

concorrência: 

Quadro 17 - Níveis de Concorrência 

Concorrência de Marca 
Ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes como outras empresas que 
oferecem produtos e serviços similares aos mesmos consumidores, a preços 
também similares.  

Concorrência Industrial 
Ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes como todas as empresas 
que fabricam o mesmo produto ou classe de produtos. 

Concorrência de Forma 
Ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes como todas as empresas 
que fabricam produtos ou que prestam o mesmo serviço.  

Concorrência Genérica 
Ocorre quando uma empresa vê seus concorrentes como todas as empresas 
que concorrem pelos mesmos dólares do consumidor.  

 

Fonte: KOTLER, 1998 

 

Kunsch (2003) adverte sobre a importância de a comunicação organizacional 

integrada estar alinhada ao negócio. Manter-se atento à concorrência e às vantagens 

competitivas, que “corresponde àquele algo mais que faz os clientes comprarem os produtos e 

serviços de determinada empresa em detrimento a outras” (OLIVEIRA, 2015, p. 100). Ambas 

são variáveis que competem à comunicação institucional e à comunicação mercadológica se 

manterem bem à vista.  

Michael Porter, renomado professor e autor sobre estratégia e vantagem 

competitiva, desenvolveu um modelo com cinco forças competitivas a fim de avaliar e 

verificar a estrutura da indústria ou do negócio. Segundo o autor, quanto maior a magnitude 

de cada força de mercado, menor será a chance de lucros maiores. Essa ferramenta de análise 

de Porter é utilizada para definir qual o posicionamento competitivo adotado pela 
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organização. É uma forma de entender como a concorrência se comporta e como traçar a 

melhor estratégia a partir desse conhecimento.  

A ferramenta está pautada em cinco perguntas: 1. Como é a rivalidade entre os 

concorrentes?; 2. Quais produtos ou serviços podem substituir os nossos?; 3. Qual a força do 

poder de barganha dos fornecedores?; 4. Qual a força do poder de barganha dos clientes?; 5. 

Como evitar a entrada de novos concorrentes?. Pensando na multiplicidade e tamanho do 

mercado atual, acrescentaríamos, à reflexão da última pergunta: “Como lidar com a entrada de 

novos concorrentes?”. 

 

Uma vez diagnosticadas as foças que afetam a concorrência em uma indústria e 

suas causas básicas, a empresa está em posição para identificar seus pontos fracos e 

fortes em relação à indústria. Do ponto de vista estratégico, as condições cruciais 

são o posicionamento da empresa quanto às causas básicas de cada força 

competitiva. (...) Uma estratégia competitiva efetiva assume uma ação ofensiva ou 

defensiva de modo a criar uma posição defensável contra as cinco forças 

competitivas. (PORTER, 2004, p. 31) 
 

Ilustração 17 – Modelo das 5 Forças de Porter 

 
Fonte: PORTER, 1999 

 

2.5.3 O valor das informações  

 

A informação é a matéria-prima para o diagnóstico. A veracidade da informação é 

ponto decisivo para seu o sucesso. No entanto, o sucesso do diagnóstico não depende apenas 

desse fator, mas também do poder de interpretação do profissional que realiza a análise dos 

dados coletados e da metodologia utilizada para a obtenção dos dados. Simões (2006, p. 75) 

afirma que “o diagnóstico diz o que e por que está ocorrendo o fenômeno, desde que a 

percepção do profissional esteja certa”. De acordo com Kunsch (2006, p. 46), o diagnóstico “é 

um juízo de valor”, “um julgamento que se faz a partir de dados e de referências que 

possibilitem uma análise comparativa”. 
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 A sistematização do diagnóstico refina a análise, não permitindo que as questões 

subjetivas sejam mal interpretadas. A interpretação incorreta leva a conclusões e 

ações imprecisas. Por isso, o diagnóstico correto, com o uso de metodologia 

precisa, evita erros e minimiza tempo. (RUSSO, 2010, p. 51) 

 

Baseggio (2011, p. 135) afirma que “O raciocínio é abstrato e intangível, mas 

parte de uma base de dados concreta”. Simões (1995) ressalta que, trabalhar a informação, 

requer além da interpretação que confere sentido e significado, requer também percepção, que 

é pessoal e produto de variáveis que compõem o repertório de vida do indivíduo analista. O 

autor reafirma que “interpretando todos esses dados, a atividade chega ao diagnóstico, isto é, à 

informação.”. (2006, p. 74). Outro fator que influencia na análise é a atenção seletiva, também 

com caráter individual e subjetivo. 

  

Para se chegar a um nível compreensivo da construção social da realidade, recorre-

se à interpretação, embora se saiba que a realidade como tal não depende dela para 

existir: ela existe com ou sem intérprete. A realidade conhecida é inevitavelmente 

aquela interpretada. (CARDOSO, 2006, p. 1124) 

 

A comunicação nas organizações propicia a geração e compartilhamento de 

informações, como relembra Baseggio (2011, p. 122), que também proporcionam 

compreensão do “contexto organizacional, além de possibilidades de cooperação e ordenação, 

facilitando o desempenho de atividades coordenadas.”. Para Chiavenato e Sapiro (2009) a 

gestão do conhecimento estratégico agrega valor ao negócio por propiciar apoio à tomada de 

decisões e por permitir a descoberta de oportunidades e ameaças, dotando a organização de 

inteligência competitiva.  

 

(...) a qualidade da informação se traduz em integridade (nível de qualidade com 

que os dados são mantidos na fonte de informação), acuracidade (nível de 

qualidade com que os dados da fonte representam a realidade) e completude (indica 

o quanto de todos os dados necessários para atender à demanda está presente na 

fonte). (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p. 116) 

 

 

2.6 Métodos para a elaboração do diagnóstico 

 

 

Para que o diagnóstico seja elaborado com eficácia e eficiência, é preciso adotar 

métodos de investigação seguros que culminem em informações e diretrizes efetivas para a 

definição da postura estratégica, para a formulação da estratégia e para a tomada de decisão. 
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O autor aponta que há premissas básicas para a análise estratégica que culminará no 

diagnóstico estratégico: 

 

Deve-se considerar o ambiente – externo e não controlável – e suas variáveis 

relevantes no qual está inserida a empresa; Esse ambiente proporciona à empresa 

oportunidades que deverão ser usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas; 

Para enfrentar essa situação do ambiente externo a empresa deverá ter pleno 

conhecimento de seus pontos fortes e fracos internos e controláveis; e, esse 

processo de análise interna e externa deverá ser realista, integrado, sustentado, 

contínuo e acumulativo. (OLIVEIRA, 2015, p. 66).  

 

Um fator crucial que determina a qualidade do diagnóstico é observar uma regra 

básica apontada por Bueno (2012, p. 46), “Os resultados são reféns do objeto e do tempo de 

análise. Afrontar esta regra básica implica em comprometer a qualidade da pesquisa”.  

 

2.6.1 Benchmarking 

 

Um dos instrumentos mais recomendados para auxiliar no processo de elaboração 

do diagnóstico é o Benchmarking. Oliveira (2015, p. 66) define como “um processo contínuo 

e interativo de investigação e análise das estratégias de sucesso das empresas líderes ou de 

referência administrativa”. A ideia é estar atento para captar, adaptar, melhorar essas 

estratégias a favor da organização que está realizando o benchmarking. Segundo Kunsch 

(2006, p. 47), “é uma técnica ou um instrumento que permite às organizações pesquisarem os 

melhores processos e as melhores práticas de outras organizações similares, concorrentes ou 

não, para fins de comparação com suas próprias práticas e processos e seu aperfeiçoamento”. 

 

(...) uma das ferramentas de mais utilidade para a gestão organizacional. Centrado 

na premissa de que é imperativo explorar, compreender, analisar e utilizar as 

soluções de uma empresa, concorrente ou não, diante de determinado problema, o 

benchmarking é uma excelente ferramenta de gestão organizacional e oferece aos 

que acreditarem corretamente em seu potencial, alternativas que aperfeiçoam 

processos organizacionais, produtos e serviços. (ARAÚJO, 2001, p. 184 apud 

KUNSCH, 2003, p. 270) 

 

É um sistema de vigilância permanente e efetivo que pode evitar o estado de crise 

diante das mudanças que acontecem em ritmo acelerado, no mercado e no mundo. Nesse 

sentido, o autor considera que nenhuma organização pode considerar-se imune a esta 

realidade. Oliveira (2015, p. 65) recomenda que “é fundamental que a empresa tenha um 
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otimizado sistema de informações externas e internas, bem como saiba utilizá-las, através de 

um processo decisório eficiente, eficaz e efetivo”.  

 

2.6.2 BSC - Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard, conhecido também por BSC, é uma ferramenta de 

avaliação do desempenho organizacional, que ajuda a ajuda a organização a formular sua 

estratégia por meio do equilíbrio entre os “objetivos de curto e longo prazos, entre medidas 

financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências (leading) e ocorrências 

(lagging) e entre perspectivas interna e externa de desempenho” (KAPLAN, NORTON, 1997, 

p. VIII). 

O BSC é fruto de um estudo realizado em 1990, durante 12 meses, com diversas 

empresas. O estudo partiu da crença de que os “métodos existentes para a avaliação do 

desempenho empresarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e financeiros, estavam 

se tornando obsoletos” (KAPLAN, NORTON, 1997, p. VII). 

Em 1992, o artigo The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, 

foi publicado na Harvard Business Review por Robert Kaplan, consultor acadêmico, e David 

Norton, executivo do Instituto Nolan Norton - que juntamente com a KPMG patrocinaram a 

pesquisa. A ferramenta representa um sistema gerencial que visa a estimular melhorias nos 

processos e resultados por meio do foco estratégico.  

 

O Balanced Scorecard (BSC) (...) oferece instrumentos (...) para alcançar o sucesso 

no futuro. Hoje, as empresas competem em ambientes complexos; é fundamental 

que exista uma perfeita compreensão de suas metas e dos métodos para alcançá-las. 

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 

abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica. (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 2) 

 

Os consultores apontavam que em um mundo em que a competição pelo mercado 

é tão acirrada, a criação de valor para o cliente é primordial para o sucesso da organização. 

Mas que isso seria possível apenas se a estratégia do negócio estivesse conectada à sua 

operação. Ao desenvolver o BSC, os autores também indicaram um modelo básico de 

proposta de valor, por entenderem que as organizações precisam ter, como premissa, ofertar 

valor ao cliente. A organização deve identificar seu comportamento no mercado em que atua, 

em como agrega valor ao cliente. Para isso, deve estar atenta para além dos atributos que 
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podem agregar valor em relação ao produto ou serviço, mas principalmente no que tange à 

imagem e reputação, bem como seu relacionamento com os clientes.  

 

As propostas de valor apresentadas aos clientes são os atributos que os 

fornecedores oferecem, através de seus produtos e serviços, para gerar fidelidade e 

satisfação em segmentos-alvo. Proposta de valor é o conceito fundamental para o 

entendimento dos valores das medidas essenciais de satisfação, captação, retenção 

e participação de mercado e de conta. Embora as propostas de valor variem de 

acordo com o setor de atividade e os diferentes segmentos de mercado, observamos 

a existência de um conjunto comum de atributos que permite sua ordenação em 

todos os setores para os quais elaboramos scorecards. (KAPLAN; NORTON, 

1997, p. 77) 

 

Os atributos podem ser observados na ilustração a seguir, que resume a proposta 

básica de valor elaborada pelos autores. 

Ilustração 18 – Modelo Genérico da Proposta de Valor 

 

Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997 (FGV) 

 

Os criadores da ferramenta conectaram os scorecards (painel de indicadores) à 

estratégia organizacional, por seguirem a convicção motivada pela experiência do trabalho de 

pesquisa para elaboração da ferramenta, de que uma organização voltada para atuação 

estratégica obedece aos seguintes princípios:  

1. Mobilizar a mudança através da liderança executiva – os executivos tomam a 

iniciativa de administrar a mudança necessária para apoiar a estratégia.  

2. Traduzir a estratégia em um Balanced Scorecard – a criação do BSC traduz a 

estratégia em termos operacionais.  

3. Alinhar a organização à estratégia – usar o Balanced Scorecard para conectar 

as metas da organização a todas as unidades do negócio.  
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4. Transformar a estratégia em trabalho de todos – educar e conceder autonomia a 

fim de incentivar todos os públicos de interesse para a execução da estratégia do negócio.  

5. Converter a estratégia em processo contínuo – por meio do Balanced 

Scorecard, conectar o processo de governança à estratégia.  

O objetivo principal do BSC é o alinhamento entre o planejamento estratégico e 

as ações operacionais da organização. Sua filosofia para viabilizar os processos críticos 

gerenciais, são: 

 

1. Esclarecer e traduzir a visão e estratégia. 2. Comunicar e associar objetivos e 

medidas estratégicas. 3. Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas 

estratégicas. 4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p.9-11) 

 

Chiavenato e Sapiro (2009, p. 264) apontam que o BSC é uma ferramenta que “é 

voltada para o comportamento e não para o controle”, e que suas palavras de ordem são 

“alinhamento e foco”. Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 10) a ferramenta “fornece a 

estrutura necessária para a tradução da estratégia em termos operacionais.”. Busca o equilíbrio 

organizacional alinhado à estratégia e visão do negócio. 

  

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, 

organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento. O 'scorecard' cria uma 

estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a estratégia, e utiliza 

indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do sucesso atual e 

futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores desses 

resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os 

conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar as metas 

de longo prazo. (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 25) 

 

Os autores defendem que as razões para elaborar um scorecard para comunicar a 

estratégia do negócio são: 

 

O scorecard descreve a visão de futuro da empresa para toda a organização, 

criando aspirações compartilhadas. O scorecard cria um modelo holístico da 

estratégia, mostrando a todos os funcionários como podem contribuir para o 

sucesso organizacional. Sem esse elo, os indivíduos e departamentos podem até 

otimizar seu desempenho local, mas não contribuirão para a realização dos 

objetivos estratégicos. O scorecard dá foco aos esforços de mudança. Se os 

objetivos e medidas certos forem identificados, a implementação provavelmente 

será bem-sucedida. Caso o contrário, os investimentos e iniciativas serão 

desperdiçados. (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 154) 
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Os autores afirmam ainda que “o melhor scorecard conta a história da estratégia 

da organização” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 173). Ao assumir seu papel estratégico e 

viabilizar o objetivo do BSC, ao tornar comum a conexão entre a estratégia e visão do negócio 

de forma clara, e, principalmente, fazendo sentido para todos os públicos de interesse, a 

comunicação que atua operacionalmente tem a oportunidade de se mostrar e ser, realmente, 

estratégica para a alta liderança e para toda a organização. Verifica-se a preocupação com a 

imagem, que foi definida como atributo na proposta de valor a partir das quatro perspectivas 

estabelecidas pelos autores. O diagrama de causa e efeito ilustra a pergunta central “como 

deveríamos ser vistos”, abrangendo desde o aprendizado e crescimento até a perspectiva 

financeira.  

Ilustração 19 - Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997 
 

 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2009), a montagem do BSC obedece a três 

etapas básicas: 1) Definição da estratégia; 2) Montagem do mapa da estratégia; e, 3) 

Montagem do BSC. Segundo Kaplan e Norton (1997), o desdobramento da estrutura das 

perspectivas aplicadas pelo BSC para a organização possibilita: 
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Ilustração 20 - Balanced Scorecard como Estrutura para Ação Estratégica 

 

Fonte: KAPLAN; NORTON, 1997 

 

Podemos observar que o BSC depende dos esforços da comunicação para ser 

efetivo para a organização e conseguir atingir o objetivo de alinhar a estratégia organizacional 

a todos os níveis hierárquicos. O BSC faz parte de um processo contínuo que detalha o que é e 

como se cria valor.   

Ilustração 21 – O BSC e o Processo de Gestão Estratégica 

 

Fonte: KAPLAN; NORTON, 2004 apud LOPES; GRANDI, 2009  
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2.6.3 Diagrama de Ishikawa – Espinha de Peixe 

 

O Diagrama de Ishikawa possibilita estruturar a relação de causa e efeito por meio 

de brainstorm (tempestade de ideias), com base em seis indicadores que podem ser as causas 

dos problemas. Também chamado de “espinha de peixe” ou “diagrama de causa e efeito”, é 

considerado uma ferramenta de controle de qualidade. Hoje, é utilizado em organizações no 

mundo inteiro para mapear a relação causa-efeito para qualquer problema organizacional.  

Usado pela primeira vez em 1953, foi criado por Kaoru Ishikawa, então professor 

da Universidade de Tóquio. Seu criador pretendia fazer com que as pessoas fizessem o 

exercício de pensar na razão pela qual os problemas acontecem, e, a partir daí, terem 

condições de evitar uma nova ocorrência. Mas também é utilizado para atingir a qualidade no 

sistema organizacional. Segundo Ishikawa (1993, p. 64), “o efeito é encontrado no final da 

extremidade direita. Alcançar características de qualidade é o efeito e também o objetivo do 

sistema”.  

Sua idealização tinha, por objetivo, ajudar o setor industrial a identificar a relação 

entre as causas dos problemas no processo de produção industrial e suas possíveis 

consequências. Seus indicadores originais iniciam com a letra M e, por este motivo, também 

ficou conhecido como modelo dos 6M’s: 

1. Mão de obra: São as causas que envolvem os funcionários da organização. 

Pode ser imprudência, imperícia, falta de capacitação para a atividade, pressa, estresse, 

insegurança para a ação, etc.  

2. Material: São as causas que envolvem o material utilizado para o 

desenvolvimento do trabalho. Podemos citar: material vencido, EPI indevido, ferramentas 

inadequadas, material insuficiente, etc. 

3. Meio ambiente: Causas que estão relacionadas com o meio ambiente como 

poluição, calor, poeira, chuvas, etc. E causas relacionadas ao ambiente de trabalho como 

layout deficiente, falta de espaço ou dimensionamento inadequado dos equipamentos, 

desorganização, etc. 

4. Método: Causas relacionadas à metodologia aplicada para o desenvolvimento do 

processo do trabalho, como, por exemplo, a falta de estratégia e planejamento, falta de treinamento e a 

falta de processos e procedimentos. 
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5. Máquina: São as causas que envolvem as máquinas ou equipamentos utilizados 

no trabalho.  Podemos citar ferramentas inadequadas, tecnologia desatualizada e falta de 

manutenção.  

6. Medida: São as causas que envolvem as medidas e controles em relação ao 

processo do trabalho, como, por exemplo, peso, tamanho, quantidade, etc. 

Para que o diagrama seja utilizado, primeiro é preciso reunir a equipe de trabalho 

pertinente ao problema a ser investigado. Deve-se então montar a “espinha de peixe” 

dispondo as causas, também denominadas por Ishikawa (1993) de “fatores de causas”, nas 

espinhas da ilustração 22, e as possíveis razões da causa como derivados dessas espinhas. 

Cada espinha representa um “M” a ser investigado. A “cabeça do peixe” representa o efeito 

final. As etapas da elaboração do Diagrama de Ishikawa são: 

1. Definir a característica de qualidade ou o problema a ser investigado (efeito); 

2. Realizar um Brainstorm para levantar todas as causas possíveis;  

3. Identificar as causas primárias que afetam o efeito; 

4. Classificar as causas nas categorias 6M; 

5. Identificar as causas secundárias que afetam as primárias; 

6. Identificar as causas terciárias que afetam as secundárias, até que o 

detalhamento seja suficiente; 

7. Definir a importância de cada causa; 

8. Identificar as causas que podem ter maior poder sobre o efeito; 

9. Registrar todo o processo. 

Ishikawa (1993) afirma que o “o número de fatores de causa é infinito”. Por este 

motivo, um fator importante a ser observado nas investigações para a elaboração do 

diagnóstico é ter um foco muito bem definido.  

 

Em qualquer trabalho e qualquer processo que se escolha, podem-se identificar 

imediatamente dez ou vinte fatores de causa. Se quiséssemos controlar todos estes 

fatores de causa, seria uma tarefa impossível. E mesmo que fosse possível, seria 

altamente antieconômica. (ISHIKAWA, 1993, p. 65) 

 

O autor aponta que os fatores de causa que realmente influenciam agudamente os 

efeitos em questão não são muitos. Outro ponto importante a ser observado, neste método, é o 

seu caráter colaborativo. É imprescindível que profissionais de vários setores sejam 
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consultados quanto ao efeito em questão, pois apenas a experiência de quem lida com o fator 

tem propriedade para levantar reais causas e seus motivos. 

Ilustração 22 - Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Luz (s.d) 

 

O diagrama de Ishikawa pode ser associado ao método dos “5 Porquês”, criado 

por Taiichi Ohno, um dos criadores do Sistema de Produção Toyota. Consiste em uma 

ferramenta que repete a pergunta “Por que?” por cinco vezes consecutivas para identificar a 

causa raiz do problema. Seu criador estipulou a quantidade de cinco vezes por verificar que 

seria o suficiente para atingir a causa raiz. Sendo a primeira pergunta para obtenção do 

sintoma, a segunda para a desculpa, a terceira para encontrar um culpado, a quarta para achar 

a causa e a quinta e última pergunta para encontrar a causa raiz. 

De acordo com Ohno, a tendência do ser humano é culpar algo ou alguém, ao 

invés de identificar a real causa para evitar a reincidência do problema.  

 

(i) o “porquê” de como algo funciona - o primeiro “porquê” tem como objetivo 

descrever o funcionamento, permitindo resolver os problemas do ponto de vista 

operacional; (ii) o “porquê” da lógica intrínseca de algo - este “porquê” refere-se, 

de um ponto de vista mais lógico, onde as partes deste algo permitem resolver 

problemas sem que haja o desajuste funcional entre essas partes; (iii) o “porquê” da 

análise causal de algo - o terceiro “porquê” explica o problema visto como um 

sistema, o que permite analisar além das fronteiras do problema e analisar os 

limites do mesmo; (iv) o “porquê” da análise conceitual de algo - o quarto 

“porquê” analisa o problema a partir da sua natureza, das suas essências e do 

contexto no qual está inserido; (v) o “porquê” das leis naturais de algo - o último 

“porquê” explica a realidade com base nas leis naturais, possibilitando assim, 

encontrar soluções para os problemas de nível universal, cujas consequências 

também são universais. Os “cinco porquês” lembram um comportamento infantil, 

onde por seguidas vezes a criança questiona seus pais ou pessoas mais próximas 

sobre assuntos variados, e que por pura insistência no questionamento, acaba 

aprendendo ou encontrando respostas para seus problemas. (FREITAS et al, 2014, 

p. 45) 
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A associação desses dois métodos promove a conscientização acerca dos reais 

motivos pelos quais os problemas acontecem na organização, viabiliza a mudança de 

comportamento e a inibição do efeito a partir resolução da causa. 

A comunicação organizacional pode fazer uso desses métodos, adaptando as 

variáveis para determinar as causas dos problemas inerentes de cada área, ou a ação da 

comunicação integrada, como na adaptação a seguir: 

Ilustração 23 – Diagrama de Ishikawa para Comunicação Organizacional Integrada 

 

Fonte: Adaptação da autora para o Diagrama de Ishikawa 

 

Cabe ressaltar que, o importante desse modelo de causa e efeito não é a 

quantidade de indicadores -, aqui apontados no lugar do 6M’s – mas conseguir chegar à raiz 

do problema que desencadeia o efeito observado. É preciso atentar para não criar múltiplas 

subcausas, pois há a chance de perda do foco no problema central a ser investigado.  

 

2.6.4 A análise SWOT como ferramenta de diagnóstico 

 

Talvez a primeira ideia de mapeamento de pontos positivos e negativos em 

relação ao ambiente tenha sido registrada por Sun Tzu, em Arte da Guerra (2500 a.C.), ao 

afirmar: “Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e 

proteja-se contra as ameaças”. A análise SWOT, PFOA ou FOFA é uma metodologia muito 

conhecida e que pode ser utilizada por qualquer área. 
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Muitos materiais referenciam a publicação de 1965 "Política de negócios, texto e 

casos" sobre a matriz SWOT atribuindo sua criação à Learned, Christensen, Andrews e Guth, 

da Universidade de Harvard. No entanto, segundo os pesquisadores Markus Hofrichter (2017) 

em Análise Swot, e Mike Morrison (2008, 2010, 2015, 2016) em SWOT Analysis Made 

Simple, os termos usados não conferem com o modelo proposto. São usados: oportunidades, 

riscos, ambiente e problemas de outras indústrias.  

De acordo com Morrison (2016) e Hofrichter (2017), a criação se deu entre os 

anos de 1960 e 1970, pelo professor Albert Humphrey da Universidade de Stanford, ao 

coordenar um projeto de pesquisa que analisava dados sobre as 500 maiores empresas 

publicados na Revista Fortune. O objetivo era verificar em que ponto o planejamento dessas 

organizações havia falhado. 

O projeto elencou, de forma simples, o que era bom naquele momento como S = 

Satisfactory (satisfatório), o que era bom para o futuro de O = Opportunities (oportunidades), 

o que era ruim para o presente foi categorizado por F = Fault (falha) e o que foi identificado 

como ruim para o futuro como T = Treat (ameaça). Assim foi criada a matriz SOFT.  

Em 1964, na conferência Long Range Planning, em Zurique, os pesquisadores 

Urick e Orr propuseram a troca do F = Fault (falha) para W = Weaknesses (fraquezas), 

criando assim o que conhecemos hoje por SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

A análise SWOT contribui para que as organizações tenham uma visão mais clara 

acerca de suas capacidades e potencialidades de reação e de manutenção e sobre os fatores de 

risco e de sucesso. Thompson Jr. E Strickland (2000, p.125 apud KUNSCH, 2003, p. 267) 

reiteram esse caráter de contribuição: “a análise SWOT enfatiza o princípio básico de que a 

estratégia deve produzir um bom ajuste entre a capacidade interna da empresa (seus pontos 

fortes e fracos) e suas circunstâncias externas (refletidas em parte por usas oportunidade e 

ameaças)”. 

 

2.6.4.1 Estrutura da SWOT 

 

Por se tratar de um modelo simples e objetivo, tornou-se referência no mundo 

administrativo como confirma KOTLER (2000, p. 98), “A avaliação global das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise de SWOT (dos termos em inglês 

strengths, weaknesses, opportunities, threats)”.  
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Ilustração 24 – SWOT 

 Positivos Negativos 

In
te

rn
o

s 

Fortes          
Strengths 

Fracos      
Weaknesses 

Ex
te

rn
o

s 

Oportunidades 
Opportunities 

Ameaças        
Threats 

Fonte: Adaptado pela autora. 

 

A SWOT é desenvolvida considerando fatores positivos e negativos em relação 

aos ambientes internos e externos da organização.  Uma abordagem estratégica do diagnóstico 

prevê que as análises internas e externas sejam realizadas de forma interligada.  

Na análise interna, é interessante considerar os pontos neutros. Segundo Oliveira 

(2015, p. 50), o “ponto neutro é uma variável identificada pela empresa; todavia, no momento, 

não existem critérios e parâmetros de avaliação para sua classificação como ponto forte ou 

ponto fraco”. 

Os pontos a serem considerados no ambiente interno, controláveis pela 

organização, são: 

Fortes: características positivas que destacam a organização em seu ambiente. 

São variantes que fazem com que a organização tenha condição favorável para lidar com as 

variáveis externas, como competências necessárias ao aproveitamento de oportunidades para a 

organização, favorecem o cumprimento dos princípios organizacionais. 

Fracos: características negativas da organização que impedem ou prejudicam o 

cumprimento do seu propósito, o aproveitamento de oportunidades e podem potencializar 

ameaças. São desvantagens que podem ser revertidas.  

Os pontos a serem considerados no ambiente externo, que não são controláveis 

pela organização, são: 

Oportunidades: são encontradas por meio do estudo do ambiente externo e na 

análise das tendências do mercado em que a organização está inserida. Devem ser 

classificadas com base nos objetivos da organização e de acordo com a atratividade e 

probabilidade de sucesso. 
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Ameaças: obstáculos à estratégia da organização que podem ser evitadas se 

reconhecidas a tempo. São fatores desfavoráveis ao cumprimento da missão organizacional. 

Devem-se classificar prazos, grau de severidade e probabilidade de acontecer. 

Há particularidades importantes a serem observadas nas etapas referentes às 

análises internas e externas à organização. Em relação à análise do ambiente externo, é 

preciso verificar com atenção o que são oportunidades ambientais, e o que são oportunidades 

da empresa, que de acordo com Oliveira (2015, p. 47) são situações em que a empresa 

realmente tem condições e/ou interesse de usufruir. De acordo com Kotler (1980, p. 77), “a 

chave das oportunidades de uma empresa repousa sobre a questão de se poder fazer mais por 

essa oportunidade ambiental do que seus concorrentes”.  

 

(...) não é necessário corrigir todas as fraquezas do negócio nem destacar suas 

forças. A grande questão é se o negócio deve ficar limitado a essas oportunidades 

em que possui as forças exigidas ou se deve adquirir forças para explorar outras 

oportunidades melhores. (KOTLER, 1998, p. 87) 

 

Após a elaboração dessa estrutura, é possível caracterizar a atratividade do 

negócio: 

Quadro 18 – Atratividade do Negócio 

 

Negócio Atratividade 

Ideal Alto em oportunidades e baixo em ameaças. 

Especulativo Alto tanto em oportunidades como em ameaças. 

Maduro Baixo em oportunidades e baixo em ameaças. 

Arriscado Baixo em oportunidades e alto em ameaças. 
  

Fonte: Adaptado pela autora de Kotler (1998, p. 87); 

 

Com o levantamento das informações ambientais, é necessário partir para a 

avaliação desses dados coletados. Chiavenato e Sapiro (2004, p. 188) ressaltam que a “função 

da análise SWOT é cruzar as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus 

pontos fortes e fracos”.  

 

2.6.4.2 Matriz SWOT 

 

É com base nesse cruzamento que a organização obtém subsídios seguros para 

estabelecer o rumo do processo decisório. Entendemos que o diagnóstico é a conclusão da 

análise dos dados. Neste caso, o diagnóstico por meio da SWOT se dá no momento em que a 
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análise é finalizada oferecendo um laudo completo para que os tomadores de decisão possam 

traçar a melhor estratégia e elaborar um plano de ações mais assertivo. Sem a ponderação e 

análise dos pontos levantados, temos em mãos apenas o mapeamento dos pontos e não o 

produto final da SWOT, que seria o diagnóstico propriamente dito. 

A maior parte dos autores que tratam sobre o tema mostra até o levantamento dos 

dados e o desenvolvimento do quadro que contrapõem os ambientes e os pontos positivos e 

negativos. Em nossa pesquisa bibliográfica não encontramos, na literatura da comunicação 

organizacional, metodologias de como estruturar os dados em matriz para realização do 

cruzamento dos pontos.  

Algumas consultorias administrativas comercializam planilhas para o 

desenvolvimento completo da SWOT. Poucos pesquisadores explicam como realizar a SWOT 

cruzada. Por este motivo, com base nas planilhas das consultorias pesquisadas, e nas 

recomendações e instruções para ponderação dos pontos da SWOT dos professores Edson 

Zogbi (2013), Eber Luis Capistrano Martins (2011) e Carlos Alberto Roa (2017), 

apresentamos a seguir um método para elaboração da matriz SWOT cruzada.  

A matriz é elaborada a partir da ponderação de cada ponto levantado ao estruturar 

a SWOT. O total das pontuações resultará na clara visualização da situação da organização. 

Como uma “selfie” (Galindo, 2016) da organização no momento em que realiza a SWOT. 

Esta “selfie” permite que a organização tenha condições de definir qual a melhor estratégia 

para a situação captada a partir desse diagnóstico.  

 

1ª Etapa 

O primeiro passo é listar todos os pontos levantados durante o brainstorm, 

pesquisas, estudo de mercado e análise de tendências. O segundo passo é classificar cada 

ponto como forte, fraco, ameaça ou oportunidade de acordo com a conceituação já abordada. 

Então, devem-se enumerar sequencialmente as listas - isso facilitará a identificação dos 

pontos no cruzamento da matriz. 

Então, deve-se inserir uma coluna ao lado de cada lista para atribuir a pontuação 

que categorizará o grau de importância de cada ponto observado. A pontuação para a 

categorização é atribuída em proporção de 100% em 100% e, de acordo com a categorização 

do grau de importância para cada ponto analisado, dividido em três categorias: 

 Muito importante = 4: o ponto analisado é fundamental em termos de impacto 

no negócio da organização. 
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 Importante = 2: o ponto analisado possui importância relativa com o impacto 

no negócio da organização. 

 Pouco importante = 1: o ponto analisado, embora relacionado ao impacto na 

organização, não reflete significativamente na questão atual. 

Alguns autores adotam, na mesma escala, os índices numéricos 1,3 e 9.  

 

Quadro 19 – Levantamento, Classificação e Categorização - Planilha 1ª etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2ª Etapa 

Ao finalizar o processo da primeira etapa, é preciso realizar o cruzamento dos 

itens de acordo com o quadro a seguir. Por exemplo, ao cruzar o item ‘6’ do quadrante das 

oportunidades, com o item ‘11’ do quadrante dos pontos fortes, a soma das importâncias 

atribuídas para cada item resulta em 8. Essa soma deve ser realizada para cada ponto de cada 

quadrante. Obtendo uma planilha semelhante ao quadro a seguir. 

 

Quadro 20 – Cruzamento SWOT - Planilha 2ª Etapa 

 

Fonte: MARTINS, 2011 

 

 

Item Ponto Levantado Classificação Categorização 

1   Fraco   

2   Ameaça   

3   Oportunidade   

4   Forte   
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3ª Etapa  

Após a soma de todas as importâncias cruzadas, deve-se somar a pontuação de 

cada quadrante a fim de se obter o número total que corresponde ao quadrante das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, como podemos verificar a seguir:  

 

Cenário 1 - Cruzamento de Oportunidades X Pontos Fortes – Área Prospectiva 

 O 1º quadrante do cruzamento é o da Alavanca, também conhecido como o 

quadrante das Potencialidades de Ação Ofensiva, o quanto a organização tem 

em potencial de ataque.  

 As estratégias adotadas têm foco no desenvolvimento. É a partir de sua análise 

que as estratégias serão direcionadas para a criação de novos produtos ou 

serviços, a conquista ou desenvolvimento de novos mercados, a diversificação 

das atividades, aumento da capacidade de um determinado aspecto, como o 

tecnológico, por exemplo.   

 Este quadrante representa a potencialidade ofensiva que as forças da 

organização podem ter para aproveitar ao máximo as oportunidades 

encontradas no mercado.  

 Ao realizar o cruzamento entre os pontos elencados nas Forças com os pontos 

elencados nas Oportunidades, a pergunta a ser feita é: Qual a intensidade que a 

Força “X” tem para aproveitar ao máximo a oportunidade “Y”?  

 A somatória desse quadrante obteve o resultado de 126 pontos, no quadro 20.   

 

Cenário 2 - Cruzamento de Ameaças X Pontos Fortes – Área Analítica 

 O 2º quadrante do cruzamento é o das Vulnerabilidades. Também conhecido 

como o quadrante da Capacidade Defensiva, ou seja, o quanto a organização 

tem potencial para se defender. 

 As estratégias adotadas têm foco na manutenção e na estabilidade. Aproveita-

se ao máximo as forças da organização para minimizar e barrar ameaças do 

ambiente externo, que podem ser prejudiciais no curto, médio ou longo prazo. 

Estes pontos não são controláveis pela organização. As estratégias a serem 

desenvolvidas devem estar centradas na blindagem da organização frente às 

ameaças externas. 
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 Este quadrante representa a capacidade de estabilizar o cenário, de defender a 

organização. 

 Ao realizar o cruzamento entre os pontos elencados nas Forças com os pontos 

elencados nas Ameaças, a pergunta a ser feita é: Com qual intensidade a Força 

“P” auxilia a organização a se defender da Ameaça “Q”?  

 A somatória desse quadrante obteve o resultado de 144 pontos, no quadro 20 

utilizado como exemplo.  

 

Cenário 3 - Cruzamento de Oportunidades X Pontos Fracos – Área Reativa  

 O 3º quadrante do cruzamento é o das Restrições. Também conhecido como o 

quadrante das Debilidades, pois se refere ao fato de a organização não poder 

aproveitar as oportunidades devido às suas fragilidades serem maiores.  

 As estratégias adotadas devem ter foco no crescimento e são voltadas para a 

inovação.  

 Neste quadrante, devem ser elaboradas estratégias para diminuir os efeitos 

negativos das fraquezas, a fim de aproveitar as oportunidades detectadas no 

futuro.  

 Ao realizar o cruzamento entre os pontos Fracos com as Oportunidades, a 

pergunta a ser feita é: Com qual intensidade a Fraqueza “A” atrapalha a 

organização para aproveitar a Oportunidade “B”? 

 A somatória desse quadrante obteve o resultado de 42 pontos, no quadro 20, 

utilizado como exemplo.  

 

Cenário 4 - Cruzamento de Ameaças X Pontos Fracos – Área Defensiva 

 O 4º quadrante do cruzamento é o dos Problemas. Também conhecido como o 

quadrante das Vulnerabilidades. 

 As estratégias devem ter foco na sobrevivência, como a adoção de medidas que 

visam à redução de custos, o desinvestimento ou, em último caso, a liquidação 

do negócio. 

 Esse quadrante reflete o cenário de quando a ameaça do ambiente externo torna 

a organização ainda mais vulnerável devido aos seus pontos fracos. A 

organização está fragilizada para lidar com as ameaças. 
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 Ao realizar o cruzamento entre os pontos Fracos com as Ameaças detectadas, a 

pergunta a ser feita é: Com qual intensidade a Fraqueza “N” acentua o risco da 

Ameaça “M”?  

 A somatória desse quadrante obteve o resultado de 48 pontos, no quadro 20 

utilizado como exemplo.  

 

Quadro 21 – Determinação de Cenários a partir do Cruzamento SWOT 
 

Ambiente Interno 

 
Fortes 

Precisam ser mantidos, 
construídos e alavancados. 

Fracos 
Precisam ser corrigidas, 

alteradas ou interrompidas. 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

e
rn

o
 

Oportunidades 
Devem ser 
priorizadas, 
capturadas, 

construídas e 
otimizadas. 

Alavanca 
Quando uma oportunidade é 
sustentada por um conjunto 
de pontos fortes, que podem 
ajudá-la a tirar o máximo de 

proveito da situação. 

Restrição 
Quando uma oportunidade não 

pode ser aproveitada pela 
organização devido a seus 

pontos fracos. 

Ameaças 
Precisam ser 

combatidas ou 
minimizadas. 

Vulnerabilidade 
Potencializar os pontos 
fortes para minimizar as 

ameaças. 

Problema 
Quando uma ameaça torna a 

empresa ainda mais vulnerável 
em relação aos seus pontos 

fracos. 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de TIFANY e PETERSON, 1998; MORRISON, 2016. 

 

2.7 Definição da postura estratégica 

 

A construção da matriz SWOT gera condições para a obtenção de um diagnóstico 

claro. O diagnóstico fornece elementos para estabelecer ações prioritárias e segurança para 

definir a postura estratégica da organização. Todos esses produtos do diagnóstico contribuem 

para a tomada de decisão consciente sobre qual caminho seguir para cumprir a missão 

organizacional.   

A definição da postura estratégica é influenciada por três fatores, de acordo com 

Oliveira (2015, p. 128): 1. a missão da organização; 2. a relação entre oportunidades e 

ameaças detectadas no diagnóstico; e, 3. a relação entre os pontos fortes e fracos para poder 

enfrentar as ameaças e oportunidades detectadas, tendo em vista os recursos disponíveis.  
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Quadro 22 – Posturas Estratégicas das Organizações 

   

Análise Interna 

   

Predominância de: 

   

Pontos Fracos Pontos Fortes 
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Estratégia Defensiva 

Postura de Sobrevivência 

Estratégia Analítica 

Postura de Manutenção 

O
p

o
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u
n
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es
 

Estratégia Reativa 

Postura de Crescimento 

Estratégia Ofensiva 

Postura de 
Desenvolvimento / 

Prospectora 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de OLIVEIRA , 2015 

 

2.8 O estabelecimento de prioridades  

 

Uma vez que os dados sejam mapeados, é necessário estabelecer as prioridades 

para a organização. De acordo com as orientações de Oliveira (2015, p. 66), a relação de 

tempo a ser analisado no diagnóstico é sempre correspondente ao atual, e “ao próximo 

momento, próximo desafio, a fim de constituir a dimensão crítica a ser analisada”. Deve 

corresponder até aonde a organização consegue vislumbrar o seu futuro. Há duas maneiras em 

que a análise de ambientes geralmente é utilizada: 

 

Para resolver algum problema imediato que exija alguma decisão estratégica e, 

nesse caso, a interação entre a empresa e o ambiente é em tempo real; e, Para 

identificar futuras oportunidades ou ameaças que ainda não foram percebidas 

claramente pela empresa. Neste caso, correlacionar com o estudo dos cenários. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 76) 

 

Ao determinar a análise, é preciso ter sensibilidade para estabelecer prioridades, 

tanto com relação aos fatores internos, quanto aos fatores externos à organização. Kepner e 

Tregoe (1978) criaram uma metodologia ainda muito utilizada pela administração e que 

auxilia neste escalonamento, trata-se do método GUT – Gravidade x Urgência x Tendência. 

Ao responder as questões abaixo e obter a pontuação, basta multiplicar os resultados 

respectivos de GxUxT e, dessa forma, é possível escalonar a ordem de prioridade dos 

problemas a serem resolvidos. 
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Quadro 23 – Metodologia GUT – GxUxT 
 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de OLIVEIRA, 2015 

 

2.9 Diagnósticos da comunicação organizacional  

 

Kunsch (2003, p. 267) criou um modelo simples e funcional para a elaboração de 

um diagnóstico estratégico da comunicação organizacional a partir do contexto do trabalho de 

Relações Públicas. Nele, são levantados os pontos fortes, que a autora denomina de 

potencialidades e também os pontos fracos, chamados por ela de fragilidades. A autora aponta 

que o mapeamento realizado com critério tanto dos pontos fortes quanto dos pontos fracos da 

organização, “ajudará os estrategistas de comunicação organizacional a construir um 

diagnóstico correto da real situação do ambiente interno da organização”. Kunsch (2003, p. 

270). 
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Quadro 24 – Diagnóstico da Comunicação Organizacional Integrada 

Organização: 

Comunicação/ Modalidades 
Pontos Fortes/ 
Potencialidades 

Pontos Fracos/ 
Fragilidades 

Observações 

Comunicação Administrativa formal e informal    

Comunicação Interna    

Comunicação Institucional    

Comunicação Mercadológica    

Fonte: KUNSCH, 2003 

 

A autora recomenda que a mesma postura investigativa seja adotada para a análise 

do ambiente externo e propõe a planilha a seguir relacionando cada problema ao seu 

respectivo efeito e às propostas de soluções. No quadro a seguir, adotamos como exemplo a 

comunicação interna. O mesmo deve ser realizado para a comunicação administrativa, 

institucional e mercadológica, concluindo o diagnóstico completo da comunicação 

organizacional integrada. 

 Quadro 25 – Diagnóstico da Comunicação Organizacional  
Organização 

Comunicação Interna 

Problemas Causas Propostas de Soluções 

   

   

   

Fonte: KUNSCH, 2003 

 

Com a descrição das possibilidades de fazer uma análise estratégica do ambiente 

externo, setorial e interno, chegamos ao fim do tópico relativo à pesquisa e à 

construção do diagnóstico estratégico, o primeiro grande item da formulação 

estratégica do plano de comunicação. Nosso objetivo foi demonstrar que, para 

desenvolver um plano estratégico de comunicação, os profissionais de relações 

públicas ou gestores da comunicação têm de se imbuir de uma cultura de 

procedimentos técnico-científicos e basear-se em critérios bem sedimentados. A 

palavra “estratégica” não pode ser simplesmente um adjetivo de planejamento sem 

o conteúdo e os fundamentos necessários. (KUNSCH, 2003, p. 271)  

 

Kunsch (2003) conclui que as etapas do diagnóstico estratégico em comunicação 

organizacional são: 

1. Utilização e aproveitamento dos dados obtidos com as pesquisas e auditorias;  

2. Identificação da missão, da visão e dos valores;  

3. Identificação e descrição do negócio ou escopo de atuação;  

4. Análise do ambiente externo, setorial e interno;  

5. Diagnóstico estratégico da comunicação organizacional. 
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2.9.1 DIAGCORE – Diagnóstico de comunicação e relacionamentos 

 

A professora Ana Luísa Baseggio foi extensamente referenciada neste estudo 

justamente pelo pioneirismo de sua pesquisa especificamente sobre o Diagnóstico em 

Relações Públicas. A autora criou um modelo denominado DIAGCORE – Diagnóstico de 

Comunicação e Relacionamentos - e por ser o único modelo exclusivo para a área de Relações 

Públicas, é imprescindível abordarmos sua contribuição para a comunicação organizacional. 

Ilustração 25 - DIAGCORE 

 

Fonte: BASEGGIO, 2008 

 

O formato circular do diagrama sugere uma “interpretação continuada e 

sequencial”, conforme aponta a autora (2011, p. 132); adaptável à necessidade e 

possibilidades do diagnosticador  e, “dada a subjetividade implícita nos processos relacionais 

e de comunicação, pode ter sua ordem alterada, invertida ou cruzada” (BASEGGIO, 2011, p. 

132). Segundo a autora, não há modelos únicos de diagnóstico. Modelos únicos resultariam e 

soluções únicas para diferentes organizações e problemas.  

 

(...) não existem modelos únicos, prontos e formatados para a realização de 

diagnósticos em Relações Públicas, pois cada realidade organizacional contempla 

suas próprias características, de onde a validação deste roteiro abre caminho para 

novos estudos e reflexões futuras. Trata-se, o modelo sugerido, de uma nova leitura 

quanto ao objeto deste estudo, um novo olhar, uma reconstrução de novos 

significados. (BASEGGIO, 2008, p. 235) 

 



135 

 

Quadro 26 - Descrição das Etapas do DIAGCORE 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de BASEGGIO, 2011 

 

Quadro 27 – Resumo das Etapas DIAGCORE 

 

 Fonte: BASEGGIO, 2008 

Organização Ambientes 
Diz respeito à análise situacional interna do 
negócio, ou seja, o contexto inicial. É uma primeira 
radiografia da organização. Investiga-se 
informações junto à alta administração, relatórios, 
documentos gerais, princípios, históricos, 
organogramas e centros de decisão, produtos e/ou 
serviços, mercados atendidos, abrangência 
geográfica, dentre outros aspectos. 

Análise ambiental interna e externa. Investigação 
geral sobre os setores da organização, capacidades, 
limitações, habilidades, cultura, dentre outros 
aspectos. Levantamento de pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades. Estudo de tendências. 
Análise da concorrência direta e análise comparativa 
do comportamento da concorrência. 

Relacionamentos Comunicação 
Situação de relacionamentos com públicos de 
interesse identifica a segmentação adotada pela 
organização e as relações existentes. Verificar os 
públicos existentes, formas e relacionamento, 
perfil desses públicos, comportamentos, 
relacionamento, expectativas e interesses. Como a 
organização está se relacionando, quais 
instrumentos são utilizados para se relacionar com 
cada público, problemas existentes em cada 
segmento. 

Posicionamentos transmitidos aos públicos de 
interesse, indicando coerência ou não entre discurso 
e ação. Políticas, cultura, conceito e objetivos de 
comunicação. Adoção ou não de filosofia de 
comunicação integrada, ligada ou não à estratégia 
da organização. Fluxos, canais, importância dada à 
comunicação pela organização, públicos atendidos, 
objetivos, comunicação com públicos, mensuração, 
barreiras, avaliação da imagem e reputação, 
clipagem, relacionamento com a imprensa, etc. 
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Baseggio aponta, ainda, que o roteiro indica a realização de pesquisas por meio de 

entrevistas pessoais, questionários, documentos, etc., e que cabe ao diagnosticador definir os 

meios para a obtenção dos dados, “considerando sua disponibilidade orçamentária e tempo” 

(BASEGGIO, 2011, p. 136). Após as pesquisas e investigações realizadas, é preciso 

desenvolver uma análise crítica do que foi levantado e é justamente o produto dessa análise 

que tratamos como diagnóstico. 

 

2.10 Proposta de diagnóstico para a comunicação organizacional 

 

A identidade de alguém, representada por seu nome, pode ser traduzida como a 

personalidade, constituída por seu caráter, aparência, conjunto de experiências, valores e 

verdades, sonhos e medos, laços e história, cultura, preferências e repulsas, competências e 

habilidades, dentre tantos outros fatores que podem contribuir para a sua constituição.  

A personalidade é formada, de acordo com Fontes (2009), a partir das 

“características genéticas e fisiológicas, (...), suas experiências e relações com o mundo”. Da 

mesma maneira, a organização tem sua identidade construída espontaneamente, ou não.  

 

A personalidade é um conjunto de características ou traços que diferencia os 

indivíduos. É uma organização dinâmica dos aspectos cognitivos, afetivos, 

fisiológicos e morfológicos de uma pessoa, que resulta num padrão de 

comportamento persistente, que determina seu funcionamento em todos os 

contextos de sua vida: o modo como percebe as situações, como pensa a respeito 

de si mesmo e do mundo, e como se relaciona com os outros. Uma vez que a 

personalidade determina a ação de um indivíduo, ao conhecê-la, podemos prever o 

que ele fará diante de uma situação. (...) A personalidade é o modo de ser do 

indivíduo, a tendência de ser de uma determinada forma de acordo com sua 

herança genética, sua história pessoal e suas crenças. Este modo de ser do 

indivíduo, a sua forma, é preenchida com o seu conteúdo, que lhe dá a unidade da 

personalidade com a característica de ser exclusivo e ímpar em relação a todos os 

demais seres humanos. (FONTES, 2011) 

 

Personalidade deriva do grego de persona, "máscara" ou "personagem de teatro". 

A partir da definição, relembramos também, que cada indivíduo mostra ou oculta ou mascara 

o seu ‘eu’, de acordo com a sua intenção para cada interação social. As organizações podem 

agir da mesma forma, sendo que, quando se trata de mascarar ou ocultar, a verdade é 

iminente, uma questão de tempo. Resta à organização decidir se a revelação será de forma 

positiva ou negativa, por meio de uma crise de imagem, por exemplo. 

Daniel dos Santos Galindo (2013) aborda as interações do ‘eu’ consumidor em 

“re(ação)”, em seu artigo O sujeito em sua persona de consumidor em re(ação) e explica que 
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“(...) o fruto das interações e das mediações discursivas no espaço coletivo desenha e 

redesenha o self de sujeito social, pois é no processo interativo que uma troca de mensagens 

implica ouvir, perceber e entender”. O professor ressalta que a condição de entender, nessa 

interação, “está condicionada ao processo de codificação que respeite o universo do outro, 

portanto, carente de uma simetria simbólica e de um processo de negociação no sentido do 

consenso entre os interlocutores.”. (2013, p. 59).  

Galindo (2013) retoma a contribuição do sociólogo e professor de psicologia na 

escola de Chicago, Hebert Blumer, com sua definição de interacionismo simbólico (1937), e 

as seguintes premissas concebidas:  

 

1.Significado: os seres humanos agem em relação às pessoas e aos objetos do 

mundo físico com base nos significados por eles atribuídos. 2. Linguagem: a língua 

dá aos seres humanos um meio que o conduz a negociação do significado através 

de símbolos. 3. Pensamento: o pensamento consolida-se ou modifica-se por meio 

do processo interpretativo usado pela pessoa para lidar com os símbolos. 

(BLUMER, 1986, p. 79 apud GALINDO, 2013, p. 59) 

 

A percepção dessa identidade pelo próprio indivíduo também não obedece 

fielmente à realidade. Há projeções, aceitações, repulsas e negações inerentes da psique 

humana. Assim como a percepção do “eu” pelo outro, que se dá a partir do referencial desse 

“outro”. Portanto, não há uma percepção única, da mesma identidade, pelos “outros” distintos. 

Por este mesmo motivo, podemos dizer que uma pessoa pode ter diversas “imagens”. Toda 

essa linha de raciocínio também é percorrida ao tratarmos de uma organização, obviamente 

que em maior complexidade, mas devidamente unidas e identificadas pela identidade e 

imagem corporativas formadas e percebidas por meio de diversos atributos e variáveis.  

O que faz com que essa percepção seja formada, mantida, destruída ou resgatada, 

é o relacionamento entre as partes. O que, em maior instância, temos a reputação que é 

formada a partir da experiência entre as partes, gerada a partir desse relacionamento ao longo 

do tempo. Esse fluxo relacional consiste em um processo de comunicação, que envolve o dar 

e receber (ou não) o feedback, por meio da linguagem. 

 

A linguagem [...] é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. A linguagem é 

inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é o 

instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, 

suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual 

ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade 

humana. (HJELMSLEV, 1975, p. 01 apud PIETROFORTE, 2008, p. 51) 
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Fígaro (2011, p. 288) relembra que “a comunicação por meio da linguagem 

humana está ligada, desde a origem, à atividade produtiva.”. Na dinâmica comunicacional do 

ser humano e das organizações como agrupamentos humanos que investem tempo, 

habilidades e competências para realizar um trabalho com determinado objetivo pré-

estabelecido, a atividade da comunicação e do feedback é condição sine qua non para a 

concretização do funcionamento desse sistema, como conclui Fígaro (2011, p. 289) ao dizer 

que “sem a comunicação, não é possível a atividade de trabalho”.  

Fígaro (2011, p. 288) aponta que “a atividade para a sobrevivência, no 

enfrentamento das ‘infidelidades do meio’, requer a comunicação entre os seres para que haja 

cooperação e, por conseguinte, superação das dificuldades.”. O bom funcionamento desse 

sistema nem sempre está alicerçado somente sob as habilidades, competências, estratégias 

administrativas, mas principalmente nesse fluxo contínuo de comunicação nas organizações, o 

que possibilita a expressão de todos esses fatores de produção de sentidos e significados por 

meio da linguagem. O que é, segundo a autora (2014, p. 59), “uma atividade simbólica 

oriunda da necessidade de comunicação. Como nascida da necessidade da relação entre os 

seres, a comunicação eleva o trabalho a um patamar mais sofisticado, incrementa a 

colaboração e desenvolve a capacidade humana de produção material e simbólica.”.  

 

A comunicação tem na linguagem verbal, na palavra, a síntese da arena das lutas 

sociais, porque se forja na dialética entre o estabelecido e o vir a ser. A palavra é 

sensível às mudanças sociais porque é parte da atividade humana de trabalho. E é a 

atividade de comunicação e de trabalho o material objetivo, com o qual se fabrica a 

realidade humana. A palavra é o que mais se aproxima e acompanha a atividade de 

trabalho. (FÍGARO, 2011, p. 288) 

 

Como tratamos anteriormente, a comunicação acontece quando ocorre 

compartilhamento de significado, quando a linguagem faz sentido e circula socialmente.  

 

O homem moderno não analisa mensagens como simples “receptor”, mas ele 

participa ativamente do processo comunicacional e passa a ser um novo leitor, um 

novo codificador. O pensamento é organizado pela posse e pelo uso da linguagem, 

vista como um processo, sempre em movimento e em constante reformulação, 

significando e ressignificando o universo de diferentes formas. (GONÇALVES, 

2012, p.27) 

 

Pensando nessa dinâmica, adaptamos uma ferramenta já utilizada na psicologia e 

que tem por objetivo analisar o processo de percepção do indivíduo em relação ao outro, e 

vice-versa, dar e receber feedback, e os processos de relacionamento entre as partes.  
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2.10.1 A Janela de Johari como inspiração 

 

O nome, Janela de Johari, é a junção das primeiras sílabas de Jo (Joseph Luft) e 

Hari (Harrington Ingham), nomes dos psicólogos criadores do conceito desenvolvido, em 

1955, a partir da ilustração de uma janela com quatro quadrantes para analisar as relações 

interpessoais. A visualização de como se relaciona o conhecimento e o desconhecimento do 

eu e do outro, abordado na janela, é exemplificado na ilustração a seguir, em que a partir de 

paredes “movediças” o “eu” e o “outro” tem maior ou menor conhecimento da outra parte 

envolvida.  

Ilustração 26 – Visualização prática da Janela de Johari 

 

Fonte: AUDY, 2015. 
 

Dessa forma, podemos mostrar a janela conforme a sua concepção. A ferramenta 

dispõe de quatro quadrantes e suas interações, nos eixos vertical e horizontal, resultam em um 

diagnóstico que declara a percepção do eu x outro no momento da análise. Estes eixos não são 

rigorosamente fixos e ao se deslocarem aumentam ou diminuem conforme a interação e 

feedback entre as partes. No eixo vertical temos o que é conhecido e desconhecido pelo “eu” e 

no eixo horizontal da janela temos o que é conhecido e desconhecido pelo “outro”. A 

ilustração com os quadrantes em tamanho harmonioso não é um cenário ideal, é apenas uma 

forma didática para explicar a resultante de cada quadrante. Conforme podemos verificar na 

ilustração a seguir: 
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Ilustração 27 – A Janela de Johari 

 

Fonte: LUFT, 1982. 

 

Os quadrantes observados acima foram definidos originalmente pelos criadores da 

seguinte forma: 

I. Área de livre atividade: “Refere-se ao comportamento e motivação conhecidos 

por mim mesmo e conhecido pelos outros”. (LUFT, 1982, p. 13, tradução nossa). É o 

quadrante no qual se encontram as informações conhecidas pelo próprio indivíduo e pelos 

outros que fazem parte do mesmo agrupamento social observado. Nesta situação, as 

informações são públicas e de conhecimento de todos. A percepção que o indivíduo tem de si 

e a percepção que os outros têm do indivíduo são muito semelhantes.   

II.Área cega: “É onde os outros podem ver coisas em nós que nós não temos 

consciência”. (LUFT, 1982, p. 13, tradução nossa). Neste quadrante, o indivíduo ignora 

informações que os outros integrantes do grupo observado têm conhecimento. São 

características facilmente percebidas pelos outros sobre o indivíduo, mas que o indivíduo não 

tem consciência. É aquilo que os outros sabem sobre o indivíduo, mas não contam para ele.  

III.Área evitada ou escondida: “Área evitada ou escondida, representa as coisas que 

conhecemos, mas não revelamos aos outros. Por exemplo: Uma agenda oculta ou assuntos 

sobre os quais temos sentimentos sensíveis”. (LUFT, 1982, p. 13, tradução nossa). É aqui 

onde o indivíduo oculta informações dos outros participantes do grupo. Ocorre bastante por 

insegurança e por medo de rejeição. Essa insegurança pode ser fruto da ausência de apoio do 

grupo. Muitas vezes o indivíduo tenta simular alguma situação para investigar se há aceitação 

do grupo para o que ele esconde.  
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IV.Área de atividade desconhecida: “Nem o indivíduo nem os outros estão cientes 

de certos comportamentos ou motivos. No entanto, podemos assumir a existência deles 

porque, eventualmente, algumas dessas coisas se tornam conhecidas e então se percebe que 

esses comportamentos e motivações desconhecidas influenciavam as relações o tempo todo”. 

(LUFT, 1982, p. 14, tradução nossa). São fatores relativos à personalidade que estão no nível 

inconsciente para ambos os lados, são motivadores inconscientes não explorados, 

potencialidades latentes, impulsos reprimidos. 

Joseph Luft (1982, p. 14) listou 11 princípios de mudança para o modelo da Janela 

de Johari, como podemos observar a seguir: 

Quadro 28 – Princípios de Mudança 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de LUFT, 1982. 

 

A Janela de Johari tem caráter dinâmico, seus quadrantes estão em constante 

movimento, pois são frutos das percepções e sua análise é como uma ultrassonografia das 

relações entre as partes envolvidas. É importante observar que a alteração de um quadrante 

sempre impactará em todos os outros, uma vez que nenhuma interação é desprovida de 

impactos e interesses mútuos. Quanto maior o relacionamento entre as partes, mais tempo o 

quadrante permanecerá na área “aberta”, maior a chance de redução de conflito de percepção, 

Princípios de Mudança 
 

1. Uma alteração em qualquer quadrante afetará todos os outros quadrantes.  
2. É preciso energia para esconder ou negar um comportamento envolvido em uma 
interação. 
3. Uma ameaça tende a diminuir o conhecimento entre as partes, já confiança mútua 
tende a aumentá-los. 
4. A consciência forçada (exposição) é indesejável e geralmente ineficaz.  
5. Aprendizagem interpessoal aumenta o quadrante I, da área de livre atividade.  
6. O aumento da área de livre atividade facilita o trabalho com os outros. Isso significa 
que mais recursos e habilidades dos integrantes podem ser usados para o benefício do 
grupo todo. 
7. Quanto menor for o primeiro quadrante, mais pobre é a comunicação.  
8. Há curiosidade universal sobre áreas desconhecidas, mas isso é controlado por 
costumes, treinamento social e por diversos temores.  
9. Sensibilidade significa apreciar os aspectos comportamentais dos quadrantes II, III e IV 
e respeitar o desejo dos outros de os manterem. 
10. Aprender sobre os processos grupais à medida que eles estão sendo experimentados 
ajuda a aumentar a conscientização, o quadrante I maior para o grupo, bem como para os 
membros individuais. 
11. O sistema de valores de um grupo e de seus membros pode ser notado na medida em 
que os pontos desconhecidos da vida do grupo são confrontados.  
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menor o gap de imagem entre as partes e maior a transparência e boa vontade. Uma situação 

negativa tende a diminuir a boa comunicação, interação e transparência, assim como uma 

situação positiva pode aumentar a interação, comunicação e confiança entre as partes. Vale 

lembrar que o custo de omitir, negar ou até mentir é normalmente trabalhoso e dispendioso 

diante das consequências. A partir dessas premissas, sugerimos um modelo de diagnóstico de 

Relações Públicas para a comunicação organizacional estratégica. 

 

2.10.2 Modelo de diagnóstico de Relações Públicas para comunicação organizacional  

 

Como definiu Grunig (2016), a comunicação excelente traz valoração para a 

organização, pois contribui com o alcance dos objetivos e metas organizacionais.  

 

Entretanto, as organizações não atingem seus objetivos isoladamente porque suas 

decisões têm consequências nos públicos e estes, frequentemente, opõem-se aos 

objetivos da empresa. Portanto, as organizações devem estar em sinergia com seus 

públicos e incorporar seus objetivos aos da organização. Quando as empresas e 

seus públicos desenvolvem objetivos juntos, elas geralmente possuem melhores 

relacionamentos que as organizações que tomam decisões sem pensar nas 

consequências que terão. O trabalho de Relações Públicas excelente, portanto, é 

uma função administrativa que ajuda a construir relacionamentos com públicos 

estratégicos – aqueles que afetam as decisões da organização ou que são afetados 

pelas decisões da organização. [...] organizações que se comunicam eficazmente 

com seus públicos desenvolvem melhores relacionamentos porque a administração 

e os públicos entendem uns aos outros e porque ambos têm menos chances de se 

comportar de maneira que traga consequências negativas nos interesses do 

outro. [...] O gestor de comunicação deve ter um papel junto à administração 

estratégica da empresa se ele ou ela quiser produzir algum efeito no 

comportamento da organização como um todo. (GRUNIG, 2016) 

 

As Relações Públicas devem cuidar para que os públicos de interesse tenham o 

mínimo possível de distorção da imagem da organização. Ou seja, precisam conhecer muito 

bem quem são esses públicos, quais seus objetivos, para então definir a melhor estratégia de 

comunicação e relacionamento. 

A ferramenta proposta tem por finalidade contrapor o conhecimento sobre um 

tema comum entre dois eixos, a organização e seus stakeholders. O resultado é um 

diagnóstico em relação à percepção desse conhecimento com base no relacionamento entre as 

partes. O diagnóstico se altera na medida em que a comunicação organizacional estabelece 

comunicação e relacionamento efetivos. As interações encontradas a partir dessa 

contraposição podem ser: 
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Fachada: Nesta área interativa temos algo que é conhecido pela organização, mas 

desconhecido por seus stakeholders. A organização tem conhecimento acerca de um tema que 

não é compatível com o mesmo grau de conhecimento dos seus stakeholders. A percepção 

entre as partes é nitidamente desigual e a organização adota uma fachada que impede que os 

públicos vejam como a organização é realmente. Os stakeholders não tem muito acesso à 

organização, o relacionamento e a comunicação são assimétricos. Esse tipo de relacionamento 

não resulta em confiança mútua. Há desconfiança dos stakeholders em relação à organização 

devido à falta de comunicação mútua. A organização trabalha emitindo informações que são 

do seu interesse transmitir, mas não necessariamente do interesse dos públicos em conhecê-

las.  

Aberta: Nesta área interativa, há o encontro do que é conhecido tanto pela 

organização quanto por seus stakeholders. É o cenário ideal, que reflete a atividade efetiva da 

comunicação excelente. As percepções acerca do tema são muito semelhantes. A percepção 

entre a organização os públicos sobre o tema está aberta e livre de ruídos ou manchas. Há 

maior interatividade, comunicação, relacionamento, confiança, espontaneidade e 

transparência entre as partes. As probabilidades de conflitos graves, diante dessas premissas, 

são menores. A interação dessa relação de benefícios é de ganha-ganha, resultando em 

crescimento para ambos os lados. 

Borrada: Esta área interativa é a situação inversa à Fachada. É quando os 

stakeholders têm conhecimento de algo sobre a organização que ela desconhece ou ignora. Há 

incompatibilidade de percepções. A percepção da organização é borrada, desfocada em 

relação à realidade. É o que os públicos pensam e falam sobre a organização sem que ela 

saiba efetivamente. Os públicos de interesse captam informações por meio de 

comportamentos, ações, posturas, maneira de se apresentar e se comunicar (ou não). Tanto a 

comunicação quanto o relacionamento são assimétricos. Falta confiança, transparência e 

segurança na interação. Há maiores chances de conflito. Os públicos só revelarão esse 

conhecimento caso sintam segurança e abertura para que essa interação aconteça. 

Normalmente, esta situação ocorre devido ao autoritarismo e egocentrismo por parte da 

organização. 

 Secreta: Nesta área, o tema investigado é desconhecido por ambos. Logo não há 

percepção desenvolvida. Destacamos aqui duas situações para a contraposição entre 

organização e stakeholders: 1. Há ausência de comunicação e relacionamento. Ou o tempo 

para que houvesse compartilhamento de informações e experiências não foi o suficiente. Pode 
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ser o início do desenvolvimento da percepção mútua. 2. Esta área talvez represente desafios 

que ambas as partes não tinham conhecimento ou expectativas, como por exemplo, 

oportunidades e ameaças latentes que estejam diretamente ligadas à interação entre elas.  

A partir das características de cada área interativa, podemos observar o quadro 

descritivo a seguir:  

Ilustração 28 – Áreas Interativas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Para o desenvolvimento do diagnóstico apontamos as seguintes etapas: 

1ª Etapa: É preciso definir a relação de contraposição de percepções. Determinar 

os eixos que se relacionam para investigar a percepção entre eles. As organizações são 

complexas e a quantidade de stakeholders também tem um alto grau de complexidade do 

ponto de vista de relacionamento, comunicação e conhecimento sobre todos eles. Logo, 

quanto mais objetivo for o eixo, mais simples será a investigação. Sugerimos que seja 

desenvolvida uma análise por público de cada vez.  

2ª Etapa: Uma vez que os eixos foram estabelecidos, é preciso determinar o tema 

a ser investigado. O que a organização tem em ‘comum’ com os stakeholders que pode ser 

avaliado. Ressaltamos que para uma primeira sugestão, o ‘comum’ se refere à primeira 

percepção da organização e não corresponde ao diagnóstico final. É um primeiro sintoma. 

Podemos citar, como exemplo: imagem, confiança, objetivos, atendimento, princípios, 

posicionamento diante dos concorrentes, valor agregado, entre outros. O tema é tudo aquilo 
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que a organização acredita conhecer e acredita que seus stakeholders também conheçam. O 

objetivo é sempre descobrir se há percepção semelhante, ou gaps de percepção. A partir desse 

diagnóstico, a organização terá embasamento para traçar sua estratégia de comunicação e 

relacionamento com o público investigado. 

3ª Etapa: Corresponde ao trabalho do planejamento investigativo e sua 

implementação. É nele que serão definidas as metodologias de pesquisa, cronogramas e 

estratégias para a investigação do tema proposto. Nessa etapa, cabe a pesquisa do ambiente 

setorial, ambiente interno e os fatores do macroambiente que podem influenciar a percepção 

do público envolvido. Por exemplo, o uso do WhatsApp por diversas organizações, ainda que 

informalmente, pode despertar o interesse de algum público para que a organização também 

se comunique por meio dessa ferramenta. A prática ou não desse ato leva a uma percepção. Se 

o posicionamento da organização não for claro, pode ocorrer distorção da intenção e das 

políticas de comunicação da organização. A auditoria de comunicação, auditoria e pesquisa de 

opinião, auditoria e pesquisa de imagem, são métodos de pesquisa em Relações Públicas 

(LOPES; PANAFIERI, 2016) que podem auxiliar no processo dessa etapa.  

4ª Etapa: É preciso elencar, separadamente, todos os pontos descobertos em 

relação à organização e em relação ao público investigado. Após a elaboração desse 

descritivo, deve-se atribuir um score para cada ponto levantado, de acordo com o 

conhecimento associado à ação (à prática observada), para garantir a unidade de discurso por 

parte investigada, da seguinte maneira:  

Quadro 29 – Score Diagnóstico FABS 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Item Organização 
Score 

Atribuído 
Score 

Relação 
Conhecimento x Prática 

Públicos 
Score 

Atribuído 

A 
  

- 3 
Desconhecem totalmente e 

nunca houve a prática. 
  

B 
  

- 2 
Desconhecem, mas já houve a 

prática por senso comum. 
  

C 
  

- 1 
Há algum conhecimento, houve 

a prática por senso comum. 
  

D 
  

+1 
Possuem algum conhecimento e 

já praticaram. 
  

E 
  

+2 
Conhecem e aplicam na prática 

com alguma frequência. 
  

F 
  

+3 
Conhecem bastante e a prática 

é constante. 
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Cabe salientar que a coluna que define a Relação Conhecimento x Prática, é o 

exemplo utilizado para o presente estudo. Por este motivo, a variação entre prática, senso 

comum e conhecimento. 

5ª Etapa: Após a atribuição de score para cada ponto levantado, basta localizar no 

gráfico os pontos. Será possível verificar, para cada item, qual a percepção entre organização 

e públicos no gráfico como exemplificado no modelo a seguir. Após a localização, é possível 

determinar qual a área, ou quais áreas, interativa (s) dominante (s). 

Gráfico 1 - Relação ponderada entre Conhecimento e Prática no Diagnóstico FABS 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 30 – FABS - Descritivo do Diagnóstico de Relações Públicas 

Janela 
Status Relacionamento x 

Comunicação 
Distorção de Percepção 

Fachada 
Relacionamento Reativo 

Comunicação Tática/Operacional 
Apenas a organização tem conhecimento do 

objeto analisado. 

Aberta 
Relacionamento Simétrico 
Comunicação Estratégica 

Tanto a organização quanto os públicos tem a 
mesma percepção do objeto analisado. 

Borrada 
Relacionamento Assimétrico 

Comunicação Operacional 
Apenas os públicos de interesse tem 

conhecimento sobre o objeto analisado. 

Secreta 
Relacionamento Inexistente 

Comunicação Inexistente 

Não há interação para conhecimento ou 
percepção entre as partes. Uma ameaça ou 

oportunidade pode ser descoberta. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A partir das descrições de cada área interativa e cada etapa, o modelo de 

diagnóstico de Relações Públicas para a comunicação organizacional apontará, a partir do 
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conhecimento que a organização tem, ou não, dos seus públicos e o conhecimento que seus 

públicos têm da organização, ou não, a situação da comunicação e do relacionamento entre as 

partes. O modelo é uma sugestão, não é rígido e aguarda tanto acréscimos quanto subtrações, 

bem como possíveis ajustes para colaborar com o caráter estratégico da comunicação por 

meio do diagnóstico. Seus esforços devem se concentrar em abrir ao máximo o quadrante da 

área “aberta” da janela e procurar manter essa dominância em relação aos outros quadrantes o 

maior tempo possível.  
 

Ilustração 29 – Diagnóstico de Relações Públicas na Comunicação Organizacional  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cabe salientar que o diagnóstico pode ser tão profundo quanto o diagnosticador, 

ou quem o demandou, desejar que ele seja. Para isso, é preciso avaliar tempo, pessoas, 

estrutura e investimento disponível para sua elaboração.  

É importante ressaltar que, quanto maior a comunicação excelente entre as partes, 

maior será a área interativa denominada “aberta” e quanto menor a comunicação, maior a área 

interativa denominada “secreta”. A transparência nas relações interfere diretamente na 

confiança entre as partes, que consequentemente impacta diretamente no fluxo de troca e 

compartilhamento de informações e conhecimento.   

Toda conscientização traz em si as possibilidades de mudança, através da nova 

percepção da realidade externa ou interna. Se a percepção se modifica, vários 

outros planos do processo psicológico também se modificam levando o indivíduo 
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não apenas a ver diferente, mas a sentir e pensar de forma diferente e, 

conseqüentemente, a agir de outra maneira. (MOSCOVICI, 1975, p.63) 

 

As áreas interativas denominadas “Fachada” e “Borrada” resultam em uma 

comunicação assimétrica, de acordo com a Teoria das Relações Públicas. É interessante 

perceber que, do ponto de vista do conhecimento, percepção e interação entre as partes, cada 

parte tem sua convicção, podendo a distorção da realidade ser relevante, aumentando as 

possibilidades de conflito e ruptura de relacionamento. Abaixo, relacionamos algumas 

características das áreas interativas quando seus respectivos cenários são dominantes no 

diagnóstico FABS.  

 Ilustração 30 - Características das Áreas Interativas Dominantes 

Comunicação assimétrica;                           
Maior gap de percepção; 
Menor compartilhamento; 
Menor interação; 
Menor transparência; 
Menor confiança; 
Relacionamento assimétrico; 
Só dá feedback; 
Ouve pouco; 
Egocentrismo; 
Autoritarismo; 
Exagero nas convicções. 

      

Comunicação simétrica;                                          
Menor gap entre as percepções; 

Maior compartilhamento; 
Maior interação;                                            

Maior transparência;                                    
Maior confiança entre as partes; 

Relacionamento harmonioso; 
Dá e recebe feedback;                                  

Maior engajamento; 
Menos erros de interpretação; 

Maior criatividade;  
Informações públicas e disponíveis. 

          

          

          

Comunicação inexistente; 
Se há qualquer percepção, esta é irreal; 
Ausência de compartilhamento; 
Ausência de interação; 
Não há confiança; 
Não há relacionamento; 
Não há feedback; 
Qualquer coisa pode ser descoberta 
(positiva, negativa). 

      

Comunicação assimétrica; 
Maior gap de percepção;                                 

Menor compartilhamento; 
Menor interação; 

Menor transparência; 
Menor confiança; 

Relacionamento assimétrico; 
Só recebe feedback; 

Falta de engajamento; 
Informação como manipulação e controle. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.11 Avaliação, mensuração e valoração de resultados na comunicação organizacional 

 

O diagnóstico estratégico apoia a elaboração de um prognóstico, que dá aos 

tomadores de decisão suporte para determinar o plano de ações. Um plano de ações é 

elaborado a partir da necessidade de atingir um objetivo ou meta, e a determinação se este 

objetivo ou meta foram alcançados implica nos sistemas que serão utilizados para mensurar os 

resultados. Todo o processo deve ser avaliado constantemente, a fim de corrigir alguma 

postura, rumo da implementação ou qualquer fator, que não esteja alinhado à estratégia 

central, para atingir o objetivo ou meta estipulado. A avaliação realizada permanentemente 

durante o planejamento e sua execução, tem condições de retificar algo que possa prejudicar o 

objetivo ou meta final. Como afirma Peter Drucker (1973) “se não se pode mensurar um 

processo então não se pode gerenciá-lo”. 

Galerani (2006, p. 43) aponta que “há um mito de que a avaliação é complexa e 

difícil”. Segundo a autora, há diversas barreiras encontradas como o fato de a avaliação estar 

relacionada ao controle e às punições, falta de familiaridade com as técnicas, e, também, por 

que há certo preconceito de que os custos para a sua realização são muito elevados. A partir 

dessas premissas elencadas por Galerani, entendemos que todas estão relacionadas ao fato de 

a comunicação organizacional ainda atuar, com poucas exceções, no campo operacional na 

maior parte das organizações.  

Como questiona Kunsch (2003, p. 270), “Como podemos concluir que uma 

organização X possui uma comunicação excelente sem ter estabelecido quais seriam os 

parâmetros ou indicadores dessa excelência?”. Como podemos afirmar que a comunicação 

organizacional é estratégica, se não há compatibilidade com a estratégia do negócio? Se a 

comunicação organizacional está isolada em sua rotina de “fazer, fazer e fazer”? Se a 

comunicação organizacional não tem condições de responder para a organização qual a 

valoração das suas ações para o negócio? Se a comunicação não realiza pesquisas e 

desenvolve o diagnóstico estratégico para saber o que de fato precisa e deve ser feito?  

A presença do planejamento estratégico já prevê a avaliação e a mensuração de 

resultados para as ações de comunicação. Como confirma Galerani (2006, p. 51), “É 

importante destacar que o planejamento de comunicação deve ser estratégico, antecipando 

cenários, permitindo a participação dos integrantes da empresa, atentando para as expectativas 
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dos públicos e expressando resultados almejados pela empresa a curto, médio e longo 

prazos.”. 

Há poucos profissionais exclusivamente da área de comunicação organizacional 

que tratam especificamente da mensuração de resultados no país, e ainda, com poucas 

referências e tão pouco explorado como o diagnóstico em comunicação. Entretanto, há 

processos e técnicas viáveis e eficazes para a mensuração, a avaliação e a valoração dos 

resultados em comunicação. Infelizmente, ainda há barreiras e resistências pelo mercado 

profissional de comunicação que continua afirmando que os resultados de comunicação são 

difíceis, subjetivos, ou quando não, impossíveis de mensurar.  

Watson também relaciona as barreiras que os profissionais da área encontram 

como a “falta de tempo, falta de pessoal, falta de recursos, custo da avaliação, dúvidas quanto 

à sua utilidade, falta de conhecimento metodológico e aversão à metodologia científica” 

(WATSON apud GALERANI, 2006, p. 43).   

 

A avaliação e a mensuração de programas de relações públicas são temas 

constantes do debate científico e técnico. Há controvérsia a respeito das 

dificuldades em mensurar as ações da área no contexto institucional, pois ela lida 

com bens simbólicos intangíveis, como: administrar conflitos, percepções, 

relacionamentos e mudanças de atividades, construir imagem e identidade 

corporativa etc. (KUNSCH, 2003, p. 355) 

 

De acordo com Lopes (2016), a atenção voltada para a mensuração de resultados 

em Relações Públicas e Comunicação Organizacional começou a ganhar maior relevância no 

começo da década dos anos 2000. Sob a orientação da Professora Margarida Kunsch, foram 

defendidas, na ECA-USP, as primeiras dissertação e tese sobre o tema. Em 2003, a 

dissertação de mestrado de Gilceana Soares Moreira Galerani. Em 2005, a tese de doutorado 

de Valéria Siqueira de Castro Lopes. Ainda em 2005, a Organicom - Revista Brasileira de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas -, publicou um dossiê com artigos de 

pesquisadores e profissionais sobre “Avaliação e mensuração em comunicação 

organizacional.”. Esta publicação ainda é referência para o mercado e para a academia.  

Para avançarmos, é importante resgatar os principais conceitos sobre os temas, 

para discernir claramente suas abrangências e aplicações. De acordo com Pinho (1990, p. 41), 

“Avaliação é o exame ou aferição dos resultados dos trabalhos (...) pode também ser feita 

durante o desenrolar dos planos e programas, quando atuará como controle dos trabalhos para 

possíveis efeitos corretivos.”.  O conceito também é abordado no mesmo sentido por Kunsch 

(2003, p. 355), “Embora a avaliação figure como a última etapa do processo do planejamento, 
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ela faz parte de todo esse percurso, pois permite um equacionamento, numa perspectiva 

crítica, do que vai sendo planejado e, posteriormente, do que foi realizado e dos resultados 

obtidos.”.  

Para Lopes (2017, p. 5), a avaliação “verifica o desempenho de um plano 

previamente estabelecido.”, e acontece “ao longo do processo de implementação em busca de 

possíveis ajustes.”. Galerani (2005, p.37) define avaliação como “função que em comunicação 

organizacional tem caráter permanente, iniciando-se no planejamento e desenvolvendo-se no 

acompanhamento das ações em execução, com propostas para as correções necessárias e 

procedimentos para verificar os resultados almejados.”. Kunsch (2003, p. 361) sintetiza que a 

avaliação deve responder: 

 

Em que grau os objetivos foram alcançados? As estratégias delineadas foram 

corretas? As estratégias aplicadas corresponderam ao que foi planejado? Os meios 

e os instrumentos utilizados foram adequados e suficientes? As condições para 

implementação dos programas de ação foram favoráveis? A relação custo-

benefício foi satisfatória? 

 

Kunsch (2003) adverte que é preciso estabelecer parâmetros gerais e específicos 

de avaliação, desde o planejamento. Segundo Möllmann (2012, p. 52), “mensurar o que foi 

executado é tão essencial quanto uma ação bem feita, pois remete a acertos no 

planejamento.”. E remete a erros também. Lopes (2017, p. 3) aponta que há consenso na 

literatura acerca do conceito de mensuração como uma “fase inerente ao planejamento 

estratégico.” e que a “sua boa condução depende do estabelecimento de objetivos claros e 

mensuráveis.”. A autora assinala que o dissenso, quanto ao conceito de mensuração, é que o 

conceito diz respeito à correção e prevenção de erros ou mensuração como auxílio “na 

avaliação e demonstração dos resultados obtidos.”. Para a pesquisadora, pioneira no País 

sobre o tema, mensuração é definida como o “(...) processo conduzido com o intuito de 

demonstrar os resultados obtidos por um programa, ou seja, demonstrar que os objetivos 

inicialmente propostos foram alcançados de fato” (LOPES, 2002, p. 81). 

Nesse contexto, é muito complicado gerenciar ativos tão importantes e vitais para 

a organização se evidentemente não se tem ao certo onde se pretende chegar. Como afirma 

Lindenmann (1993, p. 9 apud GALERANI, 2006, p. 49), “é extremamente importante antes de 

você tentar avaliar qualquer coisa que você faz, que você primeiro estabeleça metas e 

objetivos específicos, para que as atividades que você programe possam ser eventualmente 

medidas.”.  
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Para mensurar resultados é preciso estabelecer claramente objetivos e metas, o 

passo anterior a este pressuposto é entender o que é realmente necessário fazer. Figueiredo 

(2005, p. 194), também ressalta esta premissa ao apontar que “para que se possa identificar se 

um programa de comunicação corporativa foi bem ou malsucedido é necessário que se tenha 

estabelecido, antecipadamente, as metas que se desejava atingir.”.  

O estabelecimento de objetivos claros para a devida mensuração de ações em 

comunicação pode ter grande assertividade a partir da contribuição do desenvolvimento de 

um diagnóstico. Lopes (2017) alerta que para definir objetivos mensuráveis é preciso seguir 

três passos fundamentais: Compreender o negócio, conhecer os públicos de interesse e ter 

clareza do papel da comunicação no alcance dos objetivos e metas organizacionais. A autora 

detalha que, para determinar objetivos mensuráveis, é preciso: “Especificar um resultado 

desejado. Especificar uma ou mais audiências. Ser mensurável conceitual e praticamente. 

Referir-se a um fim, não aos meios adotados para alcançá-los. Incluir um prazo.”. (2017, p. 

14).  

Galerani (2006, p. 43) adverte sobre a importância de não negligenciar mais a 

avaliação de resultados em comunicação e alerta que “as barreiras e as resistências à avaliação 

devem ser minimizadas, pois (...) a avaliação já não é mais uma escolha, mas se tornou 

condição para muitas oportunidades”.  

 

A cultura de resultados que as organizações nos impõem, deveria vir precedida de 

uma decisão consciente de que, antes de sairmos fazendo resultados, nos 

preparássemos interiormente para construir algo sustentável que trouxesse 

benefícios duradouros para todos. (PICARELLI, 2016) 

 

Kunsch (2003, p. 359) relembra que “a avaliação e a mensuração fazem parte da 

racionalidade econômica”, justamente o que verificamos cotidianamente, a comunicação 

organizacional sempre questionada acerca de quais resultados suas ações realmente retornarão 

lucro para a organização investidora. 

 

No mundo globalizado e alicerçado sob o lucro, o que leva consequentemente à 

competitividade acirrada entre as organizações, não há espaço para mensurar 

incorretamente os resultados dos investimentos, tampouco deixar que passem para 

o campo de “despesas” em comunicação. (GAVIOLLI, 2015) 

 

Gaviolli (2015) ressalta que “as organizações trabalham com foco em resultados, 

e mais do que mensurar resultados em comunicação é preciso que estes resultem em 

valoração para a organização.”. Lopes (2002, p. 81), conceitua valoração como “a 
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contribuição econômica que um determinado setor ou programa traz à organização, retorno 

financeiro por meio da relação custo-benefício.”.  

Kunsch (2003) aponta que uma das barreiras que os profissionais de comunicação 

organizacional e relações públicas levantam ao discutir sobre mensuração é quanto ao caráter 

intangível dos resultados. A comunicação mercadológica não sofre desse mal, mas as áreas da 

comunicação que lidam com os ativos intangíveis alegam a impossibilidade ou dificuldade 

extrema para mensurar resultados.  

 

O pior para uma organização é permitir que seus ativos intangíveis possam ser 

“atingíveis”, ou seja, estejam na linha de mira dos grupos organizados, dos 

funcionários descontentes, dos consumidores irritados, dos ambientalistas 

autênticos e da sociedade civil que repudia tentativas de manipulação. (BUENO, 

2014c, p. 25) 

 

Galerani e Lopes realizaram um grande estudo mapeando diversos métodos que 

contribuem para a mensuração de relacionamento, retenção de mensagens, reputação, 

mudança de comportamento dentre outros. Não nos aprofundaremos neste tópico por não ser 

especificamente o objetivo desse estudo, mas julgamos importante relembrar que a 

pesquisadora Galerani categorizou estes métodos da seguinte forma: 

 

Quadro 31 – Categorização dos Propósitos de Avaliação e Modelos de Mensuração 

 

Categoria Propósito da Avaliação Modelo de Mensuração 

Valor 
Estabelece um valor econômico para os efeitos 

de comunicação e, assim, verificar o custo 
versus benefício de suas ações. 

Compensação Variável e 
Duas Fases 

Produção 

Demonstrar o esforço de equipe de 
comunicação por meio do registro do número e 

da qualidade de produtos e da audiência de 
eventos e atividades de comunicação 

organizacional desenvolvidas.  

Yardstick (básico) e                 
Curta Duração 

Retenção 
Verificar compreensão, impressões e retenção 

da mensagem enviada pela comunicação 
organizacional aos públicos estratégicos. 

Yardstick (intermediário) e 
Contínuo 

Comportamento 

Verificar efeitos das atividades de comunicação 
organizacional, como mudanças de 

comportamento e atitude nos públicos 
estratégicos. 

Yardstick (avançado),                
PII (Preparação, Implementação 

e Impacto) e Contínuo 

Relacionamento 

Mensurar a qualidade dos relacionamentos e 
relacioná-la à eficácia da comunicação no 

atendimento das expectativas da organização e 
dos públicos estratégicos.  

Modelo para Avaliar 
Relacionamentos 

 

Fonte: Adaptado pela autora de GALERANI, 2006. 
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2.11.1 Princípios de Barcelona 

 

O 2º European Summit on Measurement, evento realizado por meio da 

cooperação entre a AMEC - International Association for Measurement and Evaluation of 

Communication, IPR - Institute for Public Relation, PRSA - Public Relations Society of 

America e ICCO – Internacional Communications Consultancy Organization, reuniu 33 

países, que estabeleceram o primeiro padrão global de métricas para as atividades de Relações 

Públicas. O acordo estabelece sete pontos chaves para a mensuração de resultados, 

constituindo a “Declaração dos Princípios de Barcelona”, que podem ser observados no 

quadro a seguir, o qual apresenta as considerações da Professora Valéria Lopes.  

Quadro 32 – Princípios de Barcelona 
 

PRINCÍPIOS  CONSIDERAÇÕES 
1. A definição de 

objectivos e processos 
de avaliação são 

aspectos fundamentais 
para qualquer programa 

de RP; 

A importância da definição de objetivos e mensuração. Definir metas e objetivos é a 
premissa fundamental para a mensuração de resultados. Tanto a quantificação (quando 
e como o programa de RP visa a atingir) dos resultados, como a relevância de indicação 

dos efeitos desejados junto aos públicos envolvidos (mudanças na consciência, 
compreensão, atitude e comportamento), quanto os resultados para o negócio devem 

ser enfatizados. 

2. A medição de Media 
requer quantidade e 

qualidade – contabilizar 
notícias não é suficiente; 

Prefira a mensuração de efeito sobre os resultados à mensuração de produção. 
Recomenda-se a mensuração com foco nos efeitos do que no processo de produção. 

Sempre tendo como referência o alinhamento aos objetivos do negócio e aos objetivos 
das RP. Recomenda-se total transparência quanto às metodologias usadas para a 

mensuração. 
3. O Advertising Value 
Equivalent (AVE) não 
mede o valor das RP e 

não perspectiva as 
tendências da 

actividade; 

O efeito nos resultados dos negócios pode e deve ser aferido. O princípio diz respeito 
aos resultados obtidos por programas de relações públicas em marketing, motivo pelo 

qual o caminho apontado para medir a contribuição de relações públicas aos resultados 
do negócio é a seleção dos efeitos dos esforços da área (quantidade e qualidade) sobre 

vendas ou outras métricas de negócio. 

4. A actividade de Social 
Media pode e deve ser 

medida; 

Mensuração de mídia requer quantidade e qualidade. A mensuração de mídia, seja em 
canais tradicionais ou on-line, deve considerar tanto o alcance do veículo entre o público 

de interesse quanto a qualidade da cobertura da mídia, que abarca aspectos como: 
toma, credibilidade e relevância da mídia para o stakeholder ou audiência; distribuição 
da mensagem; inclusão de um terceiro ou porta-voz da empresa; destaque da notícia; a 

qualidade da notícia (negativa, positiva ou neutra). 
5. A medição de 

resultados é preterida à 
avaliação de resultados 

de Media; 

A equivalência do valor de propaganda não é valor de relações públicas. É inadequado 
usar o mesmo valor da propaganda como espaço de mídia para as relações públicas. É 

indicado usar métricas validadas indicadas para valoração,  que refletem a qualidade da 
cobertura dentre outros aspectos. 

6. Os resultados podem 
e devem ser medidos 
sempre que possível; 

A mídia social pode e deve ser medida. Mensuração de mídia social é uma disciplina e 
não uma ferramenta. A medida deve estar concentrada na conversa e nas comunidades 

e não apenas na cobertura. Deve considerar quantidade e qualidade como a mídia 
convencional e ser complementada por dados de vendas, de Customer Relationship 

Management (CRM) e de pesquisa, entre outros. 
7. A transparência e a 

replicabilidade são 
fundamentais para uma 

avaliação legítima. 

Transparência e replicabilidade são primordiais à disseminação da mensuração. A 
mensuração de RP deve ser transparente e replicável em todas as etapas e quanto à 

metodologia de pesquisa. 

Fonte: MOREIRA, 2010; LOPES, 2017  
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De acordo com Lopes (2016, p. 349), os padrões estão sendo testados por quatro 

grandes corporações. Um dos pontos recomendados ao mensurar resultados é que as ações 

devem estar intimamente ligadas aos objetivos do negócio e traga resultados para a 

organização. Quando a comunicação organizacional integrada trabalha estrategicamente, o 

rumo natural é que a comunicação possa realmente propiciar valoração para a organização por 

meio de suas ações. Com a gestão da comunicação realmente alinhada à estratégia do negócio 

e por meio das funções de assessoria, diagnóstico e planejamento, pode oferecer condições de 

apoiar, antever consequências, mediar processos para harmonizar os relacionamentos a partir 

da tomada de decisões da organização para com seus públicos de interesse.  

Nesse cenário, para o planejamento ser eficaz, ou seja, fazendo corretamente o 

que deve ser feito, conseguindo obter os resultados esperados com o máximo de lucro e 

menor utilização de recursos e apresentar resultados efetivos, com perenidade que contribuam 

com a sustentabilidade do negócio, se faz necessário o estabelecimento de ações e estratégias 

estudadas em todas as suas possibilidades internas e externas, junto às necessidades de cada 

público de interesse da organização. Este trabalho requer a adoção de muita pesquisa em seus 

variados formatos, com cuidado ético e metodológico. Kunsch enfatiza que a comunicação 

organizacional excelente é aquela que é:  

 

(...) pensada e discutida, que se vale dos estudos de cenários e de análises dos 

ambientes internos e externos, setorial e interno. Ela se baseia na pesquisa para 

construir diagnósticos e determina resultados a alcançar, levando em conta não só 

os interesses da organização, mas também os dos públicos envolvidos. É planejada, 

ouve o outro lado e é atenta para a comunicação simétrica. (KUNSCH, 2006, p. 45) 

 

O diagnóstico em comunicação se mostra imprescindível na medida em que 

estabelece prioridades e aponta um caminho assertivo para a elaboração de um plano de ações 

e ajuda a estabelecer recursos com maior segurança, evitando despesas e esforços 

desnecessários para a organização. Dessa forma, a comunicação empresarial tem a chance de 

sair do campo tático, com foco em apenas simples descrição de ações e ferramentas e evolui 

para a abordagem, estratégica, como aborda Bueno (2005); 

 

(...) a administração estratégica (que subsidia as diferentes estratégias – como a 

estratégia ou estratégias aplicadas ao processo comunicacional) não se resume a 

uma instância meramente operacional (formulação e implementação de planos ou 

ações), embora, necessariamente, a inclua. Ela parte de uma leitura ampla do macro 

ambiente (econômico, político, sociocultural e mesmo da legislação em vigor, o 

que é fundamental em determinados segmentos de atuação), incorpora o 

diagnóstico ou auditoria interna, tendo em vista a realidade do mercado 

(explicitação dos pontos fortes e fracos da organização) e estabelece procedimentos 
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(ou métodos) sistemáticos de avaliação. Isso significa que a administração 

estratégica pressupõe análise permanente dos resultados e admite reajustes de 

modo a garantir que os objetivos sejam cumpridos. A administração estratégica 

pressupõe um processo e não se reduz a uma ação específica. (BUENO, 2005, p. 

15) 

 

Essa é uma forma de criar valoração para as organizações, realizando um 

planejamento assertivo, tornando possível entregar resultados efetivos e eficazes. Acreditamos 

que, o diagnóstico e a avaliação permanente das ações propostas pela comunicação, 

permitirão uma colheita farta e duradoura de resultados desejados.  
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3 O DIAGNÓSTICO COMO INSTRUMENTO DE VALORAÇÃO PARA 

A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA 

 

Apresentamos as práticas do mercado realizadas pelas agências de comunicação 

organizacional que aceitaram participar desse estudo, e que ofertam a elaboração do 

diagnóstico em seus respectivos menus de serviços. As agências entrevistadas atuam no 

mercado de comunicação organizacional, na grande São Paulo, e têm 18, 22 e 25 anos de 

existência, respectivamente. As entrevistas foram realizadas entre os dias 10 e 15 de maio de 

2017.  

Cada agência indicou um profissional para participar da pesquisa, portanto três 

profissionais foram entrevistados. Todos os participantes são sócios-diretores e estão 

envolvidos diretamente com a realização prática do diagnóstico e do planejamento estratégico 

para os seus clientes. Os três entrevistados possuem formação nas áreas de Comunicação e 

Marketing.  

Devido ao comprometimento com a Resolução CNS 466/12 do Código de Ética 

de Pesquisas, os nomes das agências foram alterados e os nomes dos entrevistados omitidos, 

para garantir o anonimato dos estabelecimentos e dos profissionais. Por aceitarem participar 

da nossa pesquisa e trazerem preciosas contribuições, vamos nos referir às agências por 

“Rubi”, “Esmeralda” e “Safira”. A seguir apresentamos as respostas dos entrevistados em 

relação ao roteiro e às questões de pesquisa conforme metodologia estabelecida e descrita 

anteriormente. 

 

3.1 O diagnóstico para as agências de comunicação organizacional 

 

Ao conversar com os entrevistados, o conceito de diagnóstico em comunicação é 

o mesmo para todos os profissionais. Sem exceção, os profissionais entendem que o 

diagnóstico é uma prática real no cotidiano das agências que gerenciam. Segundo eles, todo 

planejamento e/ou projeto de comunicação desenvolvido pelas agências é sempre iniciado 

pela realização do diagnóstico.  

Para a agência Rubi, “o diagnóstico é uma fotografia. É entender a situação atual 

da empresa. Então ela (a empresa) vai falar assim: ‘Eu queria ser assim’. E aí o diagnóstico 

diz: ‘Não, você não é. Para ser assim você precisa fazer A, B e C’”. O profissional 
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entrevistado da agência Rubi entende que o diagnóstico é uma fotografia que retrata, que 

congela aquele momento para ser analisado. E completa que “o diagnóstico está muito na 

linha de entender o cliente, o que eles querem, mas principalmente entender o que ele 

precisa”. 

A agência Rubi acredita que o diagnóstico deve ser realizado para momentos 

curtos e bem determinados, devido às constantes alterações nos cenários nos dias de hoje.  

 

O grande desafio é trocar o pneu com o carro andando. A gente tem dois times que 

trabalham em paralelo. Um vai tocando o que o cliente estabeleceu e outro que vai 

investigando esses lados. Acho que tão importante quanto o diagnóstico é entender, 

é fazer, é plantar a semente para a empresa para que eles entendam ali (no 

diagnóstico): “Ótimo, o que eles me mostraram é algo que eu não consigo ver. Eu 

quero ir para um lado, mas na verdade estou puxando todo o barco para outro 

lado”. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

O profissional da agência Safira segue a mesma linha conceitual da agência Rubi, 

quando afirma que “o diagnóstico é onde se comprovam as suspeitas e se diminui o gap entre 

o que a empresa pensa ser e o que ela é realmente”. A agência Esmeralda tem o mesmo 

entendimento ao apontar que “quando a agência realiza a etapa do diagnóstico, a gente 

enxerga uma oportunidade de trazer um conhecimento para empresa que ela ainda não tem”. 

A agência Rubi ressalta que quando os clientes recebem o diagnóstico, a reação é 

positiva, segundo a agência “eles acham bem bacana!”, e:  

 

Dizem que é algo para que eles pensem. O trabalho é feito durante o período fiscal 

da empresa, então se for levantado algo que é preciso fazer, a resposta é ‘não 

teremos verba para fazer’. Mas ao mesmo tempo, há a consciência de ‘poxa, é 

legal, eu não consigo fazer isso agora, vamos pensar para o ano que vem’; e no ano 

seguinte você reserva uma verba para fazer o que talvez seja preciso fazer. Muitas 

vezes as pessoas estão tão focadas no que elas se propuseram a fazer e às vezes até 

dá para fazer algo que é mais simples. As empresas estão com a mente aberta e 

estão querendo ter essas coisas novas, esses inputs. Quando você mostra para o 

cliente o que a empresa tem por desafios, como ela é vista, percebida, e aí não é a 

agência que está dizendo isso, é o jornalista, ou seu público interno que está 

revelando isso. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

O entrevistado da agência Safira aponta que o intuito é mostrar para o cliente qual 

é a verdade desse cliente. O entrevistado afirma que, muitas vezes, a organização, por não 

trabalhar a comunicação estrategicamente e ser “engolida” pela operação diária, acaba se 

perdendo de sua própria identidade.  

 

Muitas vezes o cliente não tem esse expertise para a realização do diagnóstico. E 

sentimos que o diagnóstico é muito pouco valorizado na sua etapa. Nosso trabalho 
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é engolido pelo operacional e, muitas vezes, é bem fácil perder o foco e não 

implantar o que é de fato necessário. A finalidade da agência neste trabalho de 

diagnóstico é criar um processo de comunicação verdadeiro. Um processo que vá 

até a verdade da empresa. Qual é a verdade essencial da empresa? É ajudar as 

pessoas a encontrarem a sua essência, e que isso se transpareça na marca dela e que 

pelo processo de comunicação essa verdade e essa essência possam ser levadas 

para seus funcionários e todos os outros públicos. Entender as causas de como a 

empresa se perdeu, como ‘eu fundei o que era tão meu e isso se perdeu’; descobrir 

o que tem no DNA, na digital dessa empresa que é diferente de tudo o que o existe 

no mercado”. (AGÊNCIA SAFIRA, 2017) 
 

3.2 Relações entre diagnóstico, prognóstico e demanda de ações 

 

As agências relataram que raramente um cliente solicita um diagnóstico, mas que 

o primeiro passo da agência é desenvolvê-lo. A agência Rubi declarou nunca ter recebido uma 

demanda direta para a elaboração de um diagnóstico. O entrevistado da agência Esmeralda 

afirma: “no meu entender, o diagnóstico é o começo de tudo”. O profissional conta que 

segundo sua experiência e rotina: 

 

Quando um cliente, uma empresa nos solicita um diagnóstico, muitas vezes, é num 

começo de relacionamento com a agência. (...) É muito difícil um cliente que está 

na casa, hoje, demandar um diagnóstico do nada. Essa é uma situação que eu vivo, 

não estou dizendo que é certa ou errada. Vamos imaginar que o diagnóstico foi 

solicitado. O pedido vem da seguinte forma: ‘Olha, nós fazemos muitas ações de 

comunicação, temos muitos canais, mas a gente não sabe a efetividade disso. A 

gente sabe que as pessoas não estão lendo, ou a gente percebe que tem tido pouco 

público nos eventos internos que a gente faz. A gente não sabe se tem que ter uma 

rede social interna’, e por aí vai. Ou seja, o pedido do cliente vem com uma 

interrogação muito grande. O que passa pra nós é que o processo é só executivo. O 

que está sendo feito é uma “fazeção” de coisas sem um direcionamento estratégico 

o que por um lado, é uma ótima oportunidade de entrada da agência, mas por outro 

lado demonstra um enfraquecimento do sistema comunicacional da empresa e isso 

nos preocupa bastante (AGÊNCIA ESMERALDA, 2017) 

 

Já agência Safira tem o desenvolvimento do diagnóstico como um produto da 

agência. O profissional aponta que a agência adotou esse perfil por estar “farta” de “só 

operacionalizar”, e perceber que nem sempre a solução demandada pelo cliente é a solução 

realmente necessária. Segundo o entrevistado, atualmente, a elaboração do diagnóstico é 

acordada na negociação geral com o cliente e se isso não acontece, o diagnóstico é realizado, 

mesmo assim, dentro de uma etapa que ele denomina “investigação”. Além de não executar 

qualquer projeto sem a sua elaboração, conforme afirma o profissional: 

 

Hoje eu não faço nada sem ter o mínimo de um diagnóstico feito, por diversas, 

experiências ruins que tivemos. Antes mesmo de fazer a proposta para o cliente. 
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Sem qualquer questionamento e aprofundamento mínimo, você não consegue fazer 

uma proposta de projeto consciente, bem estruturada. E isso compromete o 

resultado final. (AGÊNCIA SAFIRA, 2017) 

 

A agência Rubi relata que, o diagnóstico não é vendido como um produto 

separado, a agência não cobra por isso e entende que é uma ferramenta própria do trabalho da 

agência, “principalmente quando você começa com um cliente novo ou com um ciclo novo de 

um cliente que você já tem”. A agência Rubi conta que “a demanda de diagnóstico nunca 

partiu do cliente, embora a gente seja muito proativo em colocar isso e tentar ser o mais 

eficiente possível e mais próximo possível. Já aconteceu o contrário, o cliente diz: ‘Legal que 

você vai fazer, mas talvez a gente não tenha tempo de realizar as entrevistas’”. 

O profissional entrevistado da agência Rubi revela: “Agora, falar em um 

diagnóstico mais estruturado, com páginas e questionários, geralmente é feito em um início de 

trabalho, por uma equipe paralela”. A agência Rubi enxerga o diagnóstico como parte 

integrante de um ciclo: “O diagnóstico, o planejamento, a execução do diagnóstico, a 

mensuração, sempre em círculo. É muito importante o monitoramento e a retroalimentação”.   

Todos os entrevistados relataram suas experiências, confirmando que o cliente 

não demanda ações com base em um diagnóstico estruturado. O clamor do cliente ao 

demandar as ações é relatado da mesma forma pelas agências: “eu preciso fazer algo, eu 

preciso de ações”. A agência Safira e a agência Rubi contam que o cliente nunca diz “eu 

preciso entender o meu problema para solucioná-lo”. A agência Safira explica como o cliente 

pensa a ação de comunicação organizacional: 

 

O cliente fala: 'Eu não tenho tempo de executar isso' ou 'Eu preciso para agora', ‘Eu 

já estou com tudo pronto, material impresso, etc.'. Então, ele não fez o diagnóstico. 

Ele escutou um pouco a equipe de vendas, deduziu algo e fez. Depois, chamou a 

empresa de comunicação para executar um plano de ação. E hoje a empresa de 

comunicação é cobrada pelos resultados diretos desse plano que ele fez. 

(AGÊNCIA SAFIRA, 2017) 

 

Já a agência Esmeralda reflete que, as demandas de ações às vezes são frutos do 

diagnóstico e às vezes não são. Segundo o profissional, isso depende muito do momento que a 

estrutura comunicacional daquela empresa está.  

 

Tem momentos em que a demanda de ações para a agência é realmente uma 

execução, um produto, um banner, etc. Se é uma estrutura nova, verde, virgem 

ainda, muitas vezes não. Eles vão atendendo pedidos, chamados, como por 

exemplo: ‘Preciso fazer uma campanha de SIPAT’, ‘Preciso fazer dia das mães’, e 

por aí vai. Não tem nada a ver com planejamento de comunicação. Nem 

desconfiam que a comunicação, por exemplo, a interna precisa se posicionar 
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estrategicamente, para daí começar a colocar essas demandas organizacionais 

dentro de uma estratégia. Esse olhar é cada vez menos presente nas empresas, 

justamente por que as equipes de comunicação nas empresas são ‘Juniors’. Elas 

passaram por um processo de “juniorização”. Então o executivo que era mais 

sênior foi desligado, e aí você tem uma equipe cada vez mais enxuta. O que é bom, 

mercadologicamente para a agência, pois tem cada vez mais terceirização do 

serviço. O olhar do cliente é assim: ‘Nosso core business é vender carro, então eu 

não vou ter uma super equipe de comunicação. Eu vou terceirizar quando eu 

precisar’. Só que a interlocução ficou prejudicada. Então eu digo: ‘Ah tá bom. 

Você precisa fazer uma campanha de segurança, por que segurança é importante, 

tem valor, e pela lei você precisa de uma semana de SIPAT. Ok, tudo bem. Mas 

dentro de que conceito, de qual princípio e valor para sua marca e para a sua 

identidade corporativa, qual é a abordagem? Como que a comunicação interna vai 

convencer as pessoas a terem uma atitude mais segura?’ Essa reflexão está muito 

longe do executivo, do dia a dia de comunicação interna”. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

O profissional entrevistado da agência Safira fez uma distinção muito clara entre 

realizar o diagnóstico e propor ações para o cliente. O entrevistado aponta que, o diagnóstico 

é realizado para descobrir a verdade do cliente e pontos que precisam ser melhorados ou 

mudados. A partir de um complexo trabalho realizado pela agência que envolve entrevistas 

em profundidade, cliente oculto, passar dias trabalhando dentro da organização, investigar os 

concorrentes, dentre outras técnicas, a agência ajuda o cliente a pensar em um conceito de 

comunicação para seu plano de ações e levanta pilares para as ações desenvolvidas no 

prognóstico. Os pilares são centros de ação para os problemas a serem solucionados e “cada 

pilar detectado no diagnóstico vai plasmar o prognóstico”. 

A agência entende bem o tempo do cliente para a tomada de decisões, e assume 

que seu trabalho é de sensibilização e conscientização. A agência aponta que o maior desafio 

é a implantação dessas ações. Já agência Esmeralda relata o mesmo desafio em relação ao 

cronograma de implantação das ações previstas no prognóstico e alerta que, cada empresa tem 

seu tempo de maturidade para entender e aceitar o prognóstico realizado.  

 

Classicamente, ainda se trabalha com o planejamento anual. É um recorte dos doze 

meses. Eu olho. Vejo como foi nosso ano anterior, o que precisa ser continuado, ou 

até fazer um diagnóstico para ver o que mudou no ambiente, posicionamento e por 

aí vai. Então vamos ver o que cabe dentro de janeiro a dezembro. Aí então, 

fazemos o engajamento de líderes para levantar o que será preciso fazer nesse 

período. É bem complexo. A gente consegue fazer, mas é bem difícil revisitar isso, 

ao longo do ano. Uma coisa é planejar, outra coisa é “cronogramar”. No papel fica 

tudo bonitinho, mas no dia a dia, as coisas vão mudando e as ações, às vezes, ficam 

empasteladas. Uma ação que está programada para agosto, às vezes precisa iniciar 

em abril, mas daí em maio muda a equipe... e assim vai. Administrar o calendário 

anual é um grande desafio para a agência e para a empresa. E, muitas vezes, na 

verdade, é muita coisa sem ter necessidade mesmo, sem um sentido, relevância, 
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que às vezes tira o sentido e a luz do que realmente é preciso. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

O entrevistado da agência Safira comenta sua experiência em realizar diagnósticos 

constantemente e aponta que “quando você não faz o diagnóstico e você parte do briefing do 

cliente, isso compromete extremamente o trabalho de comunicação e principalmente o 

resultado que você vai entregar”. O profissional relata que, não raramente, o briefing que o 

cliente apresenta é inverídico, comprometendo seriamente todo o processo de planejamento. 

Um case interessante relatado pela agência Safira foi acerca de uma construtora que procurou 

a agência para aumentar sua carteira de clientes e melhorar sua imagem. Segundo a agência: 

 

O cliente mentiu no briefing e em todas as informações. No trabalho de 

diagnóstico, a gente descobriu que o cliente era corrupto, enganava seus 

consumidores e diversos outros fatores negativos. Só que só descobrimos isso 

depois que percebemos o briefing mentiroso. O cliente já tinha até pago. Seguimos 

com o trabalho de diagnóstico e resolvemos que faríamos nosso trabalho 

ressaltando a mudança de conduta e transparência em ações. Então, apoiados por 

advogados, mostramos nosso diagnóstico e o prognóstico de ações. Foi a pior 

reunião da minha vida. O cliente se manteve impassível, mudo e, ao final, relatou 

não ter obtido qualquer novidade no que foi descoberto pela agência. E que, na 

verdade, queria um plano de comunicação apenas para aumentar seu raio de ação. 

Ou seja, que a gente o ajudasse a continuar enganando mais pessoas e não 

entregando o que vendia. Nunca mais nos vimos. (AGÊNCIA SAFIRA, 2017) 

  

A agência Safira ressalta, ainda, que “o planejamento estratégico sem diagnóstico 

é impossível, é um carro sem rodas”. Partindo do pressuposto ético da atuação da 

comunicação, uma vez que o briefing se apresenta inverídico, bem como qualquer outro 

documento ou dados informativos, consequentemente o diagnóstico será equivocado e o 

prognóstico de ações será desastroso. O que certamente comprometerá todo o plano de ações, 

e, consequentemente, os resultados esperados inicialmente não serão alcançados.  

A agência Esmeralda aponta que como cada organização tem sua estrutura, a área 

que contrata o serviço de diagnóstico nem sempre é a comunicação, pode ser o RH, o 

marketing ou a área de relações institucionais. A agência acorda com a área contratada que o 

primeiro resultado será apresentado sem qualquer restrição. A agência adverte ao cliente 

quanto às surpresas que o diagnóstico pode vir a revelar, como elogios, críticas e situações 

desconfortáveis, mas que é preciso lidar com tudo isso. São reuniões que duram de quatro a 

cinco horas. A intenção é apresentar um quadro real, fiel e completo. A agência se 

compromete a traçar uma estratégia política de apresentação dos resultados para a diretoria ou 
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presidência. Muitas vezes o contratante e a agência concluem que “não é o momento de 

contar toda a história para a liderança. Pois, esse “contar” pode ser ‘um tiro no pé”. 

A agência Esmeralda não apresenta apenas o resultado, apresenta também 

considerações do que pode ser o plano de ação, ou seja, o prognóstico. Então a agência 

aguarda o tempo para o cliente assimilar a informação, talvez, até o tempo de passar o 

“susto”: 

(...) a comunicação interna tem uma verba restrita, quando você movimenta e faz 

um diagnóstico, você levanta muitas, mas muitas oportunidades. Muito além do 

budget previsto. Então, para que isso não seja frustrante para nós que nos 

dedicamos para o processo, nem para o cliente que está comprando o processo, a 

gente já aprendeu a separar o que é curto, médio e longo prazo. Sem desconstruir. 

Quando o cliente diz: “Ah tá bom, você diagnosticou tudo isso, mas eu não posso 

ter uma TV corporativa agora”. Eu respondo: “Tudo bem! Agora, neste momento 

você não pode, mas, se seu público prefere receber informações por meio de uma 

tela de TV, eu entendo que a sua função como gestor desse processo dentro da sua 

organização é prever isso para o futuro. Por que um belo dia isso muda e aí você 

vai atender a essa expectativa, a essa necessidade”. Então a gente faz assim. A 

gente faz uma primeira apresentação sem censura alguma. Aí a gente trabalha e 

modela o que nós vamos falar abertamente para a direção da empresa, no sentido 

de conquistar verba, conquistar recurso, tudo o que é preciso conquistar para de 

fato o trabalho acontecer. Entre a apresentação do diagnóstico e a implementação 

da ação, há um tempo para a organização assimilar, se preparar para essa 

implementação. Há um tempo para cada organização fazer o que é preciso. 

(AGÊNCIA ESMERALDA, 2017) 
 

3.3 A relação entre o diagnóstico e a determinação de recursos 

 

As agências Rubi e Esmeralda apontam a tradição observada sobre a elaboração 

do planejamento anual e na determinação de budget específico, limitado e muitas vezes 

insuficiente para este período. A realização do diagnóstico revela situações que, muitas vezes, 

não foram previstas. Dessa forma, o cliente normalmente declina o prognóstico e mantem-se 

fiel ao que já estava pré-estabelecido, salvo situações que as ações são simples ou de extrema 

urgência. A agência Safira, que tem o diagnóstico como produto, observa que segundo a sua 

experiência, a sua elaboração contribui para a alocação de recursos mais assertiva:  

 

Muitas vezes o cliente pede: ‘Quero uma ação de TV e tenho 50 mil pra gastar’. 

Um diagnóstico custa em torno de 20 mil (Reais) e aí você descobre que a ação 

ideal para o cliente é no rádio, ou outra ação muito mais alinhada. Você está 

economizando com algo direcionado, com custo menor e mais efetivo. Pela nossa 

experiência, normalmente, o que o cliente traz de ação como solução é equivocada. 

(AGÊNCIA SAFIRA, 2017) 
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De acordo com todos os entrevistados, quase sempre o cliente gosta do ato de a 

agência realizar o diagnóstico e apresentá-lo da forma que o fazem, aliando o resultado à 

estratégia. Mas nem sempre a estratégia de comunicação esta aliada à estratégia do negócio. 

Esse fator é seriamente abordado por todos os entrevistados, com grau relevante de 

preocupação por parte de todas as agências, participantes desse estudo, em relação ao cenário 

da comunicação organizacional.  

 

3.4 Relação entre diagnóstico e valoração. 

 

A agência Safira afirma que, o diagnóstico “é a forma de você errar menos”; ou 

seja, de acordo com o entrevistado você não desperdiça recursos e tem “maior chance de que 

a ação realmente dê certo.”. A agência Rubi aponta que “o diagnóstico é importante para a 

efetividade das ações e para a organização no sentido de trazer resultados, mas isso vai 

acontecer quando a comunicação conseguir se posicionar como estratégica para o negócio”.  

 

O diagnóstico é eficiente para o resultado da empresa. E eu acho que esse tem que 

ser o principal objetivo. Mas no objetivo secundário, eu acho que é pra área da 

comunicação também começar a mostrar que tem inteligência e não só braço. 

O grande desafio é fazer mais com menos. Efetividade, eficácia e eficiência tem 

relação direta com o diagnóstico. Então, eu acredito que com o diagnóstico fica 

assertivo. Por exemplo, falar com 500 mil pessoas não é a mesma coisa que falar 

com 50 pessoas na cabeça de quem contrata, e também em relação a ter o impacto 

que você desejava. Então o diagnóstico ajuda a entender quem são essas pessoas e 

por que você deve falar com elas. Então, no final das contas, sai muito mais barato 

do que falar com um milhão que não tem nada a ver com o seu negócio. Acho que 

esse é o grande papel do diagnóstico. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

O profissional da agência Rubi completa sua reflexão e demonstração de 

preocupação com a situação da comunicação organizacional afirmando que “precisamos nos 

preocupar com o objetivo secundário do diagnóstico, eu acho que tem que ser assim, que a 

área da comunicação precisa começar a mostrar que tem inteligência e não só braço. Precisa 

ser de fato estratégica”. Atrelado a esse tema, o entrevistado revela sua preocupação com a 

mensuração de resultados em comunicação: 

 

Por experiência, desde quando eu era estagiário já tinha essa discussão. A 

discussão em torno da valoração, é difícil medir, podemos medir impactos, 

quantidades, mas é uma discussão relativa. Por exemplo, você pega um jornal de 

grande circulação que pode impactar milhares de pessoas. Mas, de repente, você 

pega uma publicação que tem somente 20 pessoas, ou 100, mas são as pessoas que 

você realmente quer falar, é a relação da quantidade e qualidade. É uma discussão 

que o mercado sempre tentou colocar em uma equação e não é fácil. Não acho que 
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a gente esteja confortável e com isso resolvido. Acho que esse é o grande 

‘calcanhar de Aquiles’ da comunicação. Por que falar em formação da reputação..., 

por exemplo, um dos grandes papéis da comunicação é trabalhar a reputação da 

empresa e então como fala em reputação, gosto não gosto? Vendeu ou não vendeu? 

E então, qual é a saída? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão. A gente tenta 

relativizar, a gente tenta cada vez mais conversar com o público alvo daquela ação. 

Às vezes sair em um jornal da grande imprensa é legal e ótimo, mas se eu fizer 

uma ação com influenciadores digitais, que vai conversar com quem você quer 

falar e com mais propriedade para falar... O negócio é que ninguém aprendeu 

completamente como fazer. Mas o mercado está se desenvolvendo e melhorando. 

A gente está tentando. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

  

O profissional da agência Esmeralda aborda a necessidade de envolvimento do 

centro decisório da organização desde o início do processo. Para ele, a ausência desse 

requisito é um fator complicador para que a comunicação seja estratégica. Segundo o 

entrevistado, a comunicação precisa estar alinhada ao negócio caso o contrário o diagnóstico 

acaba se perdendo.  

 

As pessoas têm medo de tomar decisão, querem responsabilidades, querem ser 

autônomas, elas ficam ansiosas e não conseguem assumir. Se o tomador de decisão 

não estiver envolvido com o processo de comunicação, no momento da proposta de 

ações definidas de acordo com as do prognóstico levantado pelo diagnóstico, o 

tomador de decisões acaba barrando tudo. Isso é frustrante, pois é um trabalho 

árduo que acaba se perdendo devido às estruturas serem top-down. O maior mal-

estar com os clientes são essas situações em que houve um preparo para chegar ali, 

e quando chega, é muito pouco tempo para falar. E então, só há lugar para 

apresentar a solução, e bem resumidamente, e não o contexto em que ela foi 

concebida. E aí ficamos a mercê do executivo pra tomar a decisão. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

Por este motivo, a agência Esmeralda trabalha primeiramente com a liderança, por 

uma questão de estratégia política: 

 

A gente procura fazer o diagnóstico primeiro com essas entrevistas em 

profundidade e recomendamos que esse seja o primeiro movimento por que ele é 

muito estratégico. Primeiro, para trazer esses traços de cultura. Eu estou chegando 

lá e não conheço como eles são. Para envolver a liderança, por que, ao fazer isso, 

eu já estou convidando a liderança a participar de um processo de comunicação um 

pouco mais dialogado, um pouco mais abrangente. A gente enxerga que conversar 

com os líderes mostra para eles que a empresa precisa se comunicar melhor. Que 

eles são importantes nesse processo, e que mais pra frente, quando sair o resultado, 

eles estão mais próximos do que foi discutido. Então, é estratégico envolvê-los 

nesse momento, para quando o plano de ação for lançado, for concluído, eles se 

identifiquem ali. Por que a experiência nos diz que é muito mais difícil conquistar 

o líder lá na frente se você não envolveu ele no início do processo. Então veja: 

minha visão de planejamento para o colaborador e um planejamento para a 

liderança, é um processo político, de articulação política dentro da empresa. 

(AGÊNCIA ESMERALDA, 2017) 
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A agência Esmeralda alerta que, a comunicação deve sair do nível operacional de 

“fazeção”, precisa entender o seu lugar nas organizações, precisa se “empoderar para tomar 

decisão”, precisa saber “argumentar com o tomador de decisão as razões pelas quais se 

escolheu aquele caminho para as ações propostas”. Segundo o entrevistado, o profissional de 

comunicação não deve “simplesmente aceitar que, por que o executivo é CEO, diretor, 

presidente, que ele tem a verdade suprema. Isso não desqualifica seu cargo, nunca! Mas nem 

sempre ele é a pessoa mais habilitada, naquele assunto, para tomar aquela decisão”. 

Segundo o profissional da agência Esmeralda, a comunicação tem medo e não se 

posiciona com justificativas reais e assim permanece sempre no operacional. Segundo a 

agência, dessa forma a organização não enxergará o que a comunicação pode trazer de valor 

para a empresa.  

 

Não adianta falar que precisa ser reconhecido e precisa ter budget maior se não 

fizer por merecer. Há momentos que a gente sente que a estratégia de comunicação 

realmente está alinhada à estratégia do negócio e tem uma reflexão de estratégia 

por trás do pedido. Mas muitos não estão. E eles justificam que “Ah, eu sempre 

faço e vou continuar fazendo”. “É assim que funciona”. “Estou agradando meu 

diretor e estou entregando”. “Estamos em um ano de crise não vamos pensar nada 

diferente”. “Eu conheço meu público”. Esse então, a gente ouve muito. “Não, não, 

eu conheço meu público isso não funciona aqui”. A percepção de que conhece o 

público é de que está no mesmo ambiente, por que vai almoçar no refeitório da 

empresa. É este o “conheço meu público”. Esse convívio até é uma vivência, mas 

nunca é o suficiente para montar uma estratégia de comunicação. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

A agência Rubi declara o mesmo conceito e preocupação com a comunicação não 

estratégica nas organizações. De acordo com a agência Rubi: “O grande desafio da 

comunicação é mostrar como a área da comunicação corporativa é estratégica”, é mostrar que 

a comunicação não está na empresa “(...) apenas para fazer um evento, divulgar release, uma 

notinha, enfim, acho que esse é o grande desafio. Então, é que o diagnóstico dá a 

oportunidade de mudar o pensamento do seu cliente interno”. O profissional da agência 

ressalta que realizar o diagnóstico é para:  

 

Entender em que ponto o seu cliente está, como ele é visto pelos clientes, pelos 

potenciais clientes, pelo público interno, enfim. Então, o primeiro desafio é ver 

como a empresa é vista e tentar diminuir o intervalo de como ela mesma se vê. (...) 

É importante como o diagnóstico pode plantar a semente da realidade para a 

empresa, e eles entenderem: “Ah, então, ótimo! O que eles me mostraram é o que 

eu não consigo ver.”. Então você se torna mais estratégico na medida em que você 

mostra para o cliente que se você quer mostrar um benefício “x”, então você vai 

passar a mensagem-chave “x”, as pessoas vão passar a comunicar “x”, e toda a sua 

comunicação vai ser voltada para aquela área que você quer desenvolver. Inclusive 
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até a definição das ações, por exemplo, se você vende três produtos. O produto A é 

responsável por 70% das minhas vendas e de uma forma mais estruturada possível, 

você vai criar e pensar em ações que estarão voltadas para aquele produto. Fazer 

uma adequação mais ou menos de 70%, na mesma proporção, para aquele produto. 

Essa é uma das tentativas de a comunicação se mostrar realmente estratégica. E 

seguir no mesmo caminho que a empresa está seguindo. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

Para o profissional da agência Rubi, o papel do diagnóstico é ajudar a diminuir o 

intervalo que existe entre o negócio e a comunicação, é conseguir “diminuir o intervalo entre 

a estratégia do negócio e da comunicação, tanto para a empresa, que já está estruturada, e para 

aquelas que estão engatinhando”. 

 

A ideia é diminuir os espaços, é estar cada vez mais próximo daquilo que ela (a 

empresa) precisa comunicar de fato, do que aquilo que ela realmente comunica. E 

isso faz com que a área de comunicação dentro da empresa, que é para se mostrar 

estratégica também e não ficar nessa de abaixa a cabeça e sai fazendo, “precisa 

fazer e precisa fazer”, “a gente faz e a gente corre”. Não é que não precisa fazer, é 

legal, você desanda. Mas dessa forma, você é visto como braço. E braço custa 

muito mais barato do que cabeça. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

Um último assunto apontado pelo entrevistado da agência Rubi em relação à 

comunicação ser de fato estratégica e trabalhar para que isso aconteça, é sobre a importância 

que cada profissão que compõe a comunicação tem para a comunicação empresarial. O 

entrevistado afirma que, quando a comunicação trabalha integradamente, ela tem muito mais 

chances de conseguir ser mais inteligente e menos operacional. Para a agência Rubi o 

profissional “de comunicação corporativa não deveria ficar em silos, claro que é interessante 

usar suas habilidades, mas, não achar que só ele deve fazer aquele trabalho, quanto mais as 

pessoas usarem o que sabem e tentarem aprender com o outro, melhor vai ser o resultado.”.   

 

3.5 A composição do diagnóstico 

 

As três agências entrevistadas revelaram fazer uso de técnicas semelhantes para a 

obtenção do diagnóstico da comunicação. Todas as agências utilizam entrevistas em 

profundidade e fazem a análise SWOT para compor os pontos fortes e fracos, as ameaças e 

oportunidades. Essa variação de técnicas e métodos é justificada, pelos entrevistados, pela 

multiplicidade e heterogeneidade das organizações. 

Todos os entrevistados ressaltam que cada cliente está em um ponto diferente de 

maturidade de comunicação. A personalização do diagnóstico mostrou-se como fator 

importante para as agências respondentes. A agência Esmeralda relata a preocupação da 
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agência em relação ao que o trabalho de investigação, como pesquisas e entrevistas, pode 

causar dentro da organização:  

 

Nenhum diagnóstico é igual ao outro. Quando a gente chega pra diagnosticar, a 

gente precisa causar o mínimo impacto possível. Posso dizer que, muitas vezes, o 

diagnóstico que nós fizemos foi o primeiro que a empresa fez. Então, tudo o que é 

primeiro tem dois lados da moeda, gera receio e insegurança com o processo 

investigativo por entrar na intimidade da organização. Precisa modelar o 

diagnóstico em uma linguagem para que aquela organização aceite. A gente não 

impõe um modelo, é um modelo adaptável. A gente vai dançando conforme a 

música. Estruturamos todas as ações e combinamos com o cliente com quem 

vamos falar. Nosso espírito é fazer com que as pessoas entendam o processo, é um 

processo que pertence à empresa. Com o diagnostico, nós queremos dar o primeiro 

passo de também aculturar aquela empresa para a comunicação. Então é dizer 

assim: “Olha, o nível de maturidade de vocês para comunicação é mais esse do que 

aquele, então vamos tentar essas soluções?”. É tentativa e erro. Tabulamos e 

usamos a análise de discurso para uma entrega qualificada dos resultados. 

(AGÊNCIA ESMERALDA, 2017) 

 

A agência Esmeralda trabalha com entrevistas em profundidade, grupos focais e 

pesquisa quantitativa. O entrevistado relata como faz esse procedimento de pesquisa para 

chegar ao diagnóstico final: 

 

Converso com os líderes. Conto para eles o que a gente vai fazer. O preâmbulo da 

minha entrevista é: “Olha, chegou um momento que vocês precisam avaliar como é 

que vocês estão se comunicando? Às vezes, pra fazer até menos do que vocês estão 

fazendo hoje, mas fazer de uma forma assertiva e fazer de uma forma que respeite 

a cultura organizacional. Eu não vou chegar aqui com um modelo...”, pois eu sinto 

muito esse medo... (o cliente questiona) “aí quem é você? Você vai chegar aqui e 

vai dizer que a gente tem que fazer assim, assim e assado e eu não vou querer 

assim”. (Então o entrevistado responde para o cliente) “Não! Eu vou chegar aqui e 

vou observar como é que vocês se comunicam, porque que vocês se comunicam 

dessa forma, e a partir desse ambiente orientá-los, segundo a minha experiência e 

prática, quanto a melhor forma de se comunicar”. Então, funciona muito bem. Feito 

isso, essa é a abordagem com os executivos. A gente faz o modelo clássico de 

pesquisa. Então, tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. No qualitativo 

a gente vai checar algumas percepções que vieram dos executivos com grupos 

focais. E o quantitativo, a gente abre pra todo mundo. É um grande censo. Então eu 

costumo dizer para o cliente (quando ele me pergunta) “Ah, mais qual é o nível de 

resposta, estatisticamente, que a gente tem que ter para tornar as respostas 

válidas?”. Na verdade, a gente não trabalha com esse olhar estatístico, por que eu 

também não quero forçar as pessoas a responder: “Se você tiver um nível baixo de 

resposta significa, meu caro amigo, que você está muito mal na fita. Você: 

comunicação interna, você: processo de comunicação, você não diz nada para as 

pessoas. É pouco relevante. As pessoas nem se preocuparam em responder a 

pesquisa”. A gente trabalha dessa forma. Estou concluindo agora um diagnóstico 

para um cliente exatamente com essas três etapas que acabei de lhe apresentar. 

(AGÊNCIA ESMERALDA, 2017) 
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Ao conversar sobre os métodos adotados para a elaboração do diagnóstico em 

comunicação, a agência Rubi afirma que essas metodologias são adotadas de acordo com cada 

cliente e declara que quando falamos em metodologias de mercado e metodologias da 

academia, há um abismo entre os dois: 

 

O que tem acontecido é entender que tem muita da experiência. Não há uma receita 

de bolo. Cada cliente é um cliente, cada cliente vai ter um início, um meio e um 

fim. E as ações vão ser focadas. E o que vai acontecendo é que as dificuldades são 

as mesmas. Então você acaba lembrando e é por isso que a experiência ajuda. 

Basicamente, a gente tenta entender o momento da empresa e entender o que e qual 

o objetivo dela e do negócio, qual o papel da comunicação dentro desse objetivo. E 

então, a gente começa a fazer as questões. Você quer que a comunicação seja 

estratégica no sentido de ajudar a empresa? Fortalecer a imagem de que ela é a 

empresa mais transparente? Ok, o discurso é bacana. Mas quando você vai 

perguntar para as pessoas, é essa a sensação que as pessoas têm? Não sei. E aí a 

gente começa a montar as coisas. Por isso, não há uma receita de bolo. A gente tem 

mais um caminho. Que é mais lógico e racional. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

A agência Safira trabalha com investigação desde o momento anterior à 

elaboração da proposta de trabalho para o cliente. Faz uso de metodologia própria aliada a 

outras técnicas de pesquisa, como variadas formas de entrevista, cliente oculto, análise de 

discurso, de clipping, vai trabalhar junto aos funcionários, conversa com concorrentes e 

públicos de interesse, mapeia personas e estabelece pilares de ação, atrelados à cultura do 

cliente. No trabalho com o mapeamento de personas, a agência relaciona certezas descobertas 

diante das suposições e dúvidas inicialmente levantadas. A agência Safira oferta um panorama 

amplo sobre a real situação do cliente, além de fazer um monitoramento trimestral e 

assessorar a implantação do plano de ações e a mensuração dos resultados.  

 

3.6 Relação entre diagnóstico e crises em comunicação. 

 

A agência Rubi aponta que, várias coisas podem ser descobertas com um 

diagnóstico em mãos e, a partir desse diagnóstico, diversos prognósticos podem ser 

compostos:  

Ah, precisamos fazer um manual de crise, precisamos ter ações mais efetivas nas 

redes sociais. Em especial no LinkedIn, porque a empresa quer e precisa encontrar 

os melhores talentos, para que as pessoas se lembrem e tenham interesse em 

trabalhar na empresa. Vai desde um simples café da manhã, até uma plataforma 

que tenha comunicação e várias mídias. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 
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Ao relacionar algum potencial que o diagnóstico em comunicação possa ter com 

possíveis sinais de futuras crises, as agências apontaram que a comunicação não está inserida 

nesse processo de prevenção ou de envolvimento com crises. 

 

O diagnóstico é tão profundo quanto você se dispõe a fazer com que ele seja. O que 

significa que você pode ir até o centro da terra. Isso vai efetivamente se reverter em 

benefício para você? Pesquisa é muito legal. Mas é muito caro. Então, o mais 

importante é definir o que você quer saber. Fazendo a SWOT claro, pode aparecer 

sim, mas é preciso definir o que você vai trabalhar. Você vai entrevistar um 

jornalista e ele diz em algum momento que ele soube que a empresa tem uma área 

de compliance fraca, com matérias que falam disso. Você pode descobrir isso e 

então você se aprofunda em outro material que é focado em crise. E aí sim é papel 

da comunicação verificar com todo mundo da organização o que pode acontecer 

realmente. No diagnóstico, o que a gente pode detectar é que a organização tem um 

preparo baixíssimo para eventuais crises e recomendar, então, que passem a ter 

manual de crise, fazer o treinamento de porta-vozes e por aí vai. (AGÊNCIA 

RUBI, 2017) 

 

A agência Esmeralda segue na mesma linha da agência Rubi e declara que: 

 

A gestão de crise é uma fala nova. Pouco a área de comunicação interna absorveu 

que o trabalho que a gente faz pode prevenir crises. A gestão de crises, os comitês 

acontecem em um nível mais sênior, sempre trabalhada da porta pra fora, que na 

maior parte das vezes, a comunicação interna nem faz parte. A gestão de pessoas, e 

a comunicação com pessoas, não faz parte ainda desse processo. Mas já passei por 

situação de diagnósticos em que a gente descobre que os funcionários levantam 

pontos sobre possíveis crises, por exemplo, em âmbitos legais trabalhistas. A gente 

alerta e mostra assim: “Além de tudo o que você queria saber, nós levantamos isso 

aqui”. Mas não posso dizer que com isso prevenimos uma crise. Mesmo por que 

para reconhecermos que um diagnóstico, por exemplo, de comunicação interna, 

ajudou a prevenir uma crise, a comunicação interna deveria fazer parte de uma 

estrutura da organização que lida com o gerenciamento de crises. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

A agência Safira relata que, com as conclusões do diagnóstico, muitas vezes 

consegue alertar o cliente a não realizar determinado investimento, ou não adotar determinado 

posicionamento ou comportamento perante algum público, pois isso seria prejudicial no 

futuro. Alertou sobre o atendimento sofrível que vinha provocando reclamações na internet e 

que o cliente desconhecia, por exemplo.  

Por fim, apresentamos as falas dos entrevistados que contribuíram ricamente para 

esse estudo. As falas foram fielmente transcritas conforme o depoimento de cada entrevistado. 

Por este motivo, decidimos não “ajustar” à norma culta, uma vez que poderia comprometer a 

interpretação e alterar de alguma maneira o verdadeiro sentido que o entrevistado quis 

comunicar no momento da entrevista. 
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3.7 Mapeamento SWOT do diagnóstico em comunicação  

 

A partir das entrevistas realizadas com as agências de comunicação, realizamos 

um levantamento para melhor visualização dos pontos abordados. Denominamos de 

mapeamento SWOT. O objetivo é mapear os pontos fortes e fracos do diagnóstico em 

comunicação organizacional em relação às agências e as oportunidades e ameaças do 

diagnóstico em comunicação organizacional em relação à área de comunicação das 

organizações.  

Quadro 33 – Mapeamento SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
1. Fotografia do Momento 
2. Diminui o GAP entre o que a comunicação pensa 
que é, e o que ela realmente é. 
3. Fornece dados precisos para o prognóstico de 
ações.  
4. Todos entendem o significado de diagnóstico em 
comunicação.  
5. Todos entendem que o diagnóstico é o primeiro 
passo do planejamento estratégico. 
6. Há profissionais com habilidades que se 
complementam para que a comunicação seja integrada 
e estratégica. 

7. O diagnóstico não é realizado sempre, não é 
demandado também. 
8. Descobrir o que realmente precisa ser feito 
nem sempre é bem-vindo. 
9. Dificuldade de mensurar e trazer resultados 
desejados pela organização. 
10. Problemas em apresentar o real diagnóstico 
para as lideranças.  
11. Caráter operacional da comunicação 
organizacional. 
12. A provisão de recursos não é pautada por um 
prognóstico derivado do diagnóstico. 

Oportunidades Ameaças 
13. Contribui para a eficácia da comunicação ao 
propor ações que devem ser realmente feitas. 
14. Contribui para a eficiência, devido à elucidação da 
relação custo-benefício. 
15. Pode contribuir com a efetividade quando a 
comunicação é estratégica para o negócio. 
16. Contribui para a mensuração de resultados, ao 
viabilizar a determinação de objetivos e metas claras. 
17. Pode contribuir para que a comunicação se torne 
estratégica perante o centro de decisões da 
organização. 
18. O planejamento é um ato de inteligência. 
19. O diagnóstico é alicerce para a formulação da 
estratégia de comunicação.  
20. Reencontrar a verdade, a essência da empresa (sua 
Identidade). 
21. Ajuda no caráter mediador e político com a 
liderança. 

22. A comunicação prefere não ousar além do 
que sempre foi realizado. 

23. Desperdício de recursos. 
24. Desalinhamento do que precisa ser feito e o 
que realmente é feito. 
25. Prognóstico falho e, consequentemente, 
ações não efetivas para a organização, não 
valoração das ações de comunicação. 
26. Sem o diagnóstico a comunicação passa a ser 
reativa, assimétrica. 
27. O não monitoramento pode trazer surpresas 
indesejadas. 
28. A comunicação, com raras exceções, é uma 
área estratégica para a organização. É 
operacional, no máximo tática. 
29. “Braços custam barato.”  
30. A comunicação diz não ter tempo, verba ou 
expertise para a realização do diagnóstico. 
31. As empresas passaram por um processo de 
“juniorização” da área de comunicação. 
32. Perda de identidade organizacional em meio 
a tantas ações.  
33. A comunicação não trabalha o gerenciamento 
de crises.  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.8 A Relação entre a teoria e a prática: diagnóstico estratégico em comunicação 

organizacional  

 

O objetivo geral desse estudo é investigar como o diagnóstico pode contribuir 

com a valoração da comunicação organizacional para as organizações. E os objetivos 

secundários específicos são explorar as abordagens teóricas do diagnóstico em comunicação 

organizacional, descobrir se o diagnóstico em comunicação organizacional apresenta 

discrepância teórico-prática, em que momento e como se dá o seu desenvolvimento no 

processo do planejamento, verificando como ele é aplicado na prática da atividade de 

comunicação nas organizações. 

Para cumprir estes objetivos, realizamos uma pesquisa bibliográfica e uma 

pesquisa qualitativa, por meio de entrevista semi-estruturada. O estudo é o primeiro olhar 

sobre a abordagem teórica mais aprofundada a respeito do diagnóstico na comunicação 

organizacional e uma observação sobre seu o uso na prática da comunicação organizacional, 

por meio de agências de comunicação que ofertam diagnóstico para o mercado.  

Com base no modelo proposto de Diagnóstico de Relações Públicas para a 

Comunicação Organizacional, utilizando a janela FABS, verificamos a seguir a relação entre 

o conhecimento e profundidade do diagnóstico a partir da teoria e prática, usando como 

indicadores as questões de pesquisa trabalhadas anteriormente. Os atributos “conhecem e 

desconhecem” e suas variações de graduação e frequência, scores que variam entre -3 e +3, 

serão utilizados apenas para a teoria. Os atributos “conhecem e aplicam” e “desconhecem e 

não aplicam”, serão utilizados para a prática, conforme etapas descritas no item 2.10. 

A partir dessa escala, faremos a análise para cada questão de pesquisa. Levaremos 

em consideração a pesquisa bibliográfica e as entrevistas realizadas. Trataremos a pesquisa 

bibliográfica como o eixo da “teoria” e as entrevistas realizadas com as agências serão 

representadas pelo eixo da “prática”.  

As escalas vão do negativo para o positivo, por considerar que a variação se dá de 

acordo com a abertura do quadrante da janela conforme o conhecimento ou desconhecimento 

entre as partes. Cabe ressaltar que não há a ponderação ou 0 (zero) absoluto, pois há os 

extremos entre conhecimento e prática. O zero, que aparentemente poderia ser considerado 

como equilíbrio, nesse caso, anula os cenários da relação entre as partes. A partir de então, 

analisaremos cada questão de pesquisa e atribuiremos um score conforme a relação teoria e 
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pesquisa. Quando houver duas questões em uma, segmentaremos os itens para melhor análise 

e visualização gráfica.  

 

3.8.1 Análise dos pontos investigados a partir das questões de pesquisa 

 

O diagnóstico em comunicação organizacional é sempre realizado? Como se 

dá a demanda por parte das organizações para sua execução?  

A) Scores: Teoria (+3) e Prática (+2). 

Segundo a pesquisa bibliográfica, podemos afirmar que o diagnóstico sempre 

deve ser realizado. De acordo com as entrevistas, a primeira resposta dada pelos entrevistados 

é que o diagnóstico sempre é realizado, de alguma forma. Entretanto, no decorrer da conversa, 

foi possível verificar que nem sempre o diagnóstico é realizado. As agências afirmaram que, 

quando o cliente é novo para a agência, ou está há muito tempo sem solicitar alguma ação, 

“geralmente” o diagnóstico é realizado. No dia a dia, nem sempre a prática acontece. 

Todas as agências reconhecem a importância do diagnóstico, mas também 

reconhecem que seu desenvolvimento não é simples, exige tempo, exige investimentos, 

disponibilidade, vontade do cliente para que isso aconteça e nenhuma garantia de que o 

cliente vai aceitar o diagnóstico quando for apresentado. Apenas a agência Safira afirmou que 

o diagnóstico passou a fazer parte da política de atuação da agência, faz parte da sua operação 

presente na metodologia de trabalho criada pela agência. A agência teve diversas experiências 

negativas, pela ausência do diagnóstico, e decidiu que não realizariam comunicação 

organizacional sem a elaboração de um diagnóstico estratégico. Desde as reuniões iniciais, a 

primeira abordagem é de que a primeira ação será o diagnóstico.  

 

B) Scores: Teoria (+3) e Prática (- 2). 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, o diagnóstico sempre deve ser realizado. 

É a primeira etapa do planejamento estratégico. Entretanto, segundo os entrevistados, com 

exceção da agência Safira, que tem o diagnóstico como produto, e, mesmo assim o 

diagnóstico foi solicitado uma única vez, os clientes nunca solicitaram espontaneamente o 

diagnóstico para as agências.  

 

Quais os elementos que compõem o diagnóstico?  

C) Scores: Teoria (+3) e Prática (+2). 
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A pesquisa bibliográfica mostra que o diagnóstico em comunicação deve ser 

desenvolvido por múltiplas técnicas de pesquisa. O diagnóstico estratégico tem por objetivo a 

análise de um objeto específico, seja a comunicação organizacional, seja o relacionamento 

com os públicos estratégicos, seja a situação da comunicação organizacional perante a 

organização, dentre outros objetos a serem investigados. O diagnóstico consiste em 

determinar a causa do efeito percebido, para então prognosticar uma ação para minimizar, 

deter ou extingui-los. Para a análise dos objetos é importante analisar o ambiente em que se 

encontra o objeto investigado, setorialmente, internamente e externamente, detectando os 

pontos fortes e fracos junto ao ambiente interno e as oportunidades e ameaças, junto ao 

ambiente externo.  

O processo investigativo contempla a análise de dados primários e secundários. 

Podemos citar, como exemplo de um diagnóstico de comunicação organizacional em 

determinada empresa, a análise do briefing, do histórico, um estudo de mercado, análise de 

tendências, análise dos concorrentes, relacionamento com os públicos de interesse, cultura 

organizacional, cultura da comunicação, políticas organizacionais e da comunicação, 

princípios organizacionais, produtos e/ou serviços, dentre outros a serem investigados de 

acordo com o objetivo da pesquisa.  

Todas as agências utilizam entrevistas em profundidade e fazem a análise SWOT 

para compor os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades. Essa variação de técnicas 

e métodos é justificada pelos entrevistados pela multiplicidade e heterogeneidade das 

organizações. Todos os entrevistados ressaltam que cada cliente está em um ponto diferente 

de maturidade de comunicação. A personalização do diagnóstico mostrou-se como fator 

importante para cada agência participante.  

Outro fator muito citado foi a análise do briefing. A agência Rubi e a agência 

Safira relatam a realização de entrevistas com públicos estratégicos para a investigação. 

Entretanto, a agência Safira e Esmeralda relataram a dificuldade de obter um briefing que 

contribua com o trabalho a ser realizado pela agência. Os entrevistados relataram que há 

clientes que enviam briefing contendo “uma linha”. Ou seja, desenvolver uma ação de 

comunicação sem o mínimo de informações, dificilmente resultará em resultado efetivo e 

valorativo para a organização.  
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Como o diagnóstico, estrategicamente elaborado e aplicado, pode contribuir 

para a demanda eficaz de ações? Como o diagnóstico estratégico pode gerar valoração 

para a comunicação organizacional? 

D) Scores: Teoria (+3) e Prática (+1). 

Segundo a pesquisa bibliográfica, o diagnóstico é o primeiro passo do 

planejamento, é o que sustentará a formulação da estratégia geral que plasmará todas as ações. 

O diagnóstico está intimamente ligado à eficácia, eficiência e efetividade das ações, princípios 

básicos do planejamento.  

Para a agência Rubi, é o diagnóstico que vai determinar o resultado que a empresa 

precisa alcançar. A eficácia e eficiência estão ligadas a sua realização. Já a agência Safira, 

entende que há total contribuição do diagnóstico para que as ações sejam, de fato, efetivas. A 

agência Esmeralda relata que os clientes até gostam quando o diagnóstico é apresentado, mas 

não é determinante para que as ações que são prognosticadas sejam de fato absorvidas pela 

organização. Seja devido à falta de budget, pois as ações prognosticadas não foram previstas 

dentro do ano fiscal vigente; podendo até serem aceitas e realizadas posteriormente. 

Outro fator apontado é que a organização entende que não há o que ser feito, além 

do que já foi determinado. Há o receio de ousar, o medo de argumentar com as lideranças e, 

“nem sempre é bem-vindo descobrir o que realmente precisa ser feito” (AGÊNCIA 

ESMERALDA). As agências acreditam que na prática o diagnóstico não é tão mandatório 

assim.  

 

E) Scores: Teoria (+1) e Prática (-1). 

Não há muitos autores que exploram essa visão, Kunsch e Lopes mostram esse 

caminho. O tema ainda não foi especificamente explorado e é exatamente o objetivo geral 

desse estudo. De acordo com as agências Esmeralda e Rubi, o diagnóstico não interfere na 

valoração direta das ações. Já para a agência Safira, o diagnóstico é determinante para a 

valoração das ações.  

 

Há relação entre a realização do diagnóstico e a mensuração de resultados 

em comunicação organizacional? 

F) Scores: Teoria (+1) e Prática (-1). 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, o diagnóstico é o norteador do 

planejamento estratégico, e a mensuração de resultados deve ser prevista no plano realizado. 
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Estamos diante de dois temas pouco explorados especificamente na comunicação 

organizacional, a pesquisa leva a essa relação, mas não é tratado explicitamente com 

frequência. 

Com exceção da agência Safira, as agências têm dificuldade para mensurar 

resultados e não acreditam que o diagnóstico possa contribuir diretamente, há ainda muita 

dificuldade para mensuração. 

 

Qual a relação entre a realização do diagnóstico e a alocação de recursos em 

comunicação organizacional? 

G) Scores: Teoria (-1) e Prática (-2). 

A pesquisa bibliográfica sustenta o diagnóstico como alicerce para o planejamento 

e a alocação de recursos faz parte do planejamento. Entretanto, não encontramos relação 

direta explorada por algum autor entre a alocação de recursos e a realização do diagnóstico, 

exceto alguns autores ao defender a contribuição do diagnóstico para eficácia e eficiência das 

ações. Tanto o diagnóstico, como, a mensuração em comunicação organizacional ainda são 

temas em desenvolvimento e pouco (em relação a outros temas da área) explorados pela 

comunicação organizacional.  

Apenas a agência Safira entende que o diagnóstico, de fato, pode contribuir para a 

melhor alocação de recursos, já que o prognóstico é feito com base nele. Uma vez 

determinado o que precisa ser feito e como deve ser realizado, a alocação de recursos é mais 

assertiva, é de fato fazer o máximo possível, pelo menor custo e obter o máximo de resultados 

positivos. 

A agência Rubi também aponta que com o diagnóstico, as ações a serem 

realizadas são mais assertivas. Mas não trata especificamente sobre maiores ou menores 

custos das ações diante do diagnóstico.  

 

Qual a relação que você percebe entre a realização do diagnóstico e do 

prognóstico em comunicação organizacional?  

H) Scores: Teoria (+3) e Prática (+1). 

Para a pesquisa bibliográfica, o diagnóstico sustenta o prognóstico de ações. 

Segundo os entrevistados, o diagnóstico contribui para o prognóstico, mesmo que este seja 

rejeitado.  
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Há relação entre a realização do diagnóstico e crises na comunicação 

organizacional?  

I) Scores: Teoria (+2) e Prática (-2). 

A pesquisa bibliográfica aponta que a relação entre o diagnóstico e a gestão de 

crises não é direta. A literatura que trata, especificamente, de gestão de crises e o papel da 

comunicação, faz a relação direta apontando para a importância da leitura dos ambientes para 

o caráter preventivo do diagnóstico como primordial para o gerenciamento de crises.  

A agência Safira tem a mesma percepção que a pesquisa bibliográfica apontou. 

Entretanto, as agências Esmeralda e Rubi acreditam que não há relação entre o diagnóstico e 

crises. Para os entrevistados, a comunicação organizacional está longe desse tema. Segundo as 

agências, falar em crise é um assunto “mais sênior”, e como a comunicação, segundo os 

entrevistados, está no nível mais operacional do negócio, o gerenciamento de crises não é algo 

com que a comunicação se envolva ou seja envolvida.  

 

3.8.2 Análise dos resultados   

 

Após analisar os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e das 

entrevistas realizadas com as agências de comunicação organizacional, concluímos que não 

há total identificação entre a teoria e a prática acerca do diagnóstico estratégico na 

comunicação organizacional. Esse desalinhamento de percepções pode ser observado por 

meio do gráfico 1, que ilustra a imagem formada pelas percepções tanto da teoria, em azul, 

quanto da prática, em vermelho. Quando a percepção é a mesma, as linhas devem coincidir.  

Verificamos que há percepções semelhantes em cinco pontos analisados, 

entretanto, em três pontos investigados há maior conhecimento por parte da academia e menor 

conhecimento e aplicação prática por parte do mercado. Porém, um dos pontos está na área 

secreta para ambos os lados. No quadro 34 podemos conferir o resumo dos scores atribuídos 

para a teoria e para a prática, relacionando cada ponto levantado nas questões de pesquisa. Na 

última coluna, podemos observar a localização de cada ponto no quadrante da Janela FABS.   

Dessa forma, podemos construir o gráfico e obter a visualização do diagnóstico, 

para a relação teoria x prática do diagnóstico em comunicação organizacional.  
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Gráfico 2 – Comparação das Percepções Teoria x Prática 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 34 – Resultado dos Pontos Investigados 

 T P Pontos Investigados Janela  

A +3 +2 Frequência de realização do diagnóstico. Aberta 

B +3 -2 Demanda para realização do diagnóstico. Fachada 

C +3 +2 Composição do diagnóstico. Aberta 

D +3 +1 Contribuição para eficácia e eficiência das ações. Aberta 

E +1 +1 Contribuição para valoração. Aberta 

F +1 -1 Contribuição para mensuração de resultados. Fachada 

G -1 -2 Contribuição para alocação de recursos. Secreta 

H +3 +1 Relação entre diagnóstico e prognóstico de ações. Aberta 

I +2 -2 Relação entre diagnóstico e crises. Fachada 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 – Visualização da Janela FABS 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.8.3 Diagnóstico  

 

Em relação à frequência de realização do diagnóstico, à composição do 

diagnóstico, à relação entre o diagnóstico e prognóstico de ações, e à contribuição do 

diagnóstico para a eficácia, eficiência e valoração das ações em comunicação organizacional, 

tanto a academia quanto as agências de comunicação ocupam a área aberta. Ou seja, 

compartilham percepções semelhantes sobre a maior parte dos temas. Nesta área interativa, 

devido à percepção ser parecida, os relacionamentos com a comunicação são simétricos. Essa 

é a situação ideal para todos os pontos. 

Há a concentração de três pontos na área interativa da Fachada. A academia tem 

conhecimento, as agências têm algum conhecimento, e a prática, se acontece, não é devido a 

uma estratégia pré-estabelecida pautada em conhecimento. Os pontos que estão nesse cenário 

são a demanda da realização do diagnóstico pelo mercado, a contribuição para a mensuração 

de resultados e a relação entre o diagnóstico estratégico e gestão de crises.  

Neste quadrante da Fachada, encontramos o relacionamento reativo, ou seja, a 

procura pelo outro se dá apenas pela necessidade, não é espontâneo e contínuo. As 

informações não são as mesmas e as percepções são extremamente opostas. Logo, a prática e 

o resultado também são opostos. Os pontos desse quadrante são vitais para que a comunicação 

seja realmente estratégica. Entretanto, devido ao fato de ocuparem o quadrante fachada, 

podemos concluir que, hoje, realmente a comunicação organizacional ocupa o status tático e 

operacional dentro das organizações.  

O ponto investigado sobre a alocação de recursos está na área secreta para a 

academia e para as agências. A agência que melhor aponta alguma relação é a agência Safira. 

Na teoria não encontramos relação textual direta entre a elaboração do diagnóstico e a 

alocação de recursos, contrariando todas as afirmações de medida de eficácia e eficiência a 

partir do prognóstico assertivo pautado no diagnóstico estratégico.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Este estudo teve por objetivo geral investigar como o diagnóstico pode contribuir 

com a valoração da comunicação organizacional para as organizações. E por objetivos 

específicos, explorar as abordagens teóricas do diagnóstico em comunicação organizacional, 

descobrir se o diagnóstico em comunicação organizacional apresenta discrepância teórico-

prática e em que momento e como se dá o seu desenvolvimento no processo do planejamento, 

verificando como ele é aplicado na prática da atividade de comunicação nas organizações. 

O diagnóstico estratégico pode contribuir com a valoração para as ações de 

comunicação na medida em que estabelece o que realmente precisa ser feito e como deve ser 

feito. Ou seja, seguindo os princípios do planejamento estratégico: alcançar a eficácia e a 

eficiência, resultando na efetividade da comunicação que, por definição, é promover a 

sustentabilidade do negócio, mantendo a organização no mercado.  

O alcance dessas premissas está condicionado ao gerenciamento inteligente e 

eficiente dos recursos, pois uma vez que o planejamento foi elaborado estrategicamente 

implementando adequadamente, as ações necessárias para a comunicação, não há desperdício 

de quaisquer recursos envolvidos para atingir os objetivos propostos inicialmente. 

Ou seja, houve previsão da metodologia de avaliação de todo o processo e 

mensuração dos resultados. Os resultados esperados são justamente os que foram apontados 

no prognóstico de ações diante do apresentado no diagnóstico estratégico. Dessa forma, se a 

comunicação investe esforços para o que realmente precisa ser realizado para a organização, e 

a comunicação está alinhada à estratégia do negócio, a comunicação está em harmonia com o 

cumprimento da missão organizacional. Dessa maneira, a comunicação tem condições de 

apresentar resultados que gerem valoração para a organização.  

Entretanto, tanto a pesquisa bibliográfica quanto as entrevistas, mostraram que a 

comunicação estratégica ainda não é uma prática real nas organizações. Embora tenhamos 

entrevistado três agências, todas as agências atendem dezenas de clientes e têm mais de 18 

anos de atuação no mercado.  

Todos os entrevistados afirmaram, de alguma forma, que a comunicação nas 

organizações está em diferentes níveis de maturidade, mas que dificilmente, pode-se 

caracterizar a área como realmente estratégica dentro das organizações - o que na percepção 

dos entrevistados, é o alinhamento junto à estratégia do negócio.  
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A percepção das agências é que a comunicação nas organizações está mergulhada 

na rotina “tarefeira”. São constantemente cobradas por resultados palpáveis, acabam 

executando muito, com poucos recursos financeiros, materiais ou mesmo humanos. Mas não 

estão, geralmente, vinculadas diretamente a alta gestão e à estratégia da organização. 

A agência Rubi aponta que “o grande desafio é mostrar o quanto e como a área de 

comunicação é estratégica, o diagnóstico faz parte desse processo de mudar o pensamento do 

seu cliente. (...) o grande desafio é entender como a empresa é vista, e tentar diminuir esse 

espaço de como ela própria se vê”. A agência Rubi ressaltou que: “o diagnóstico é eficiente 

para o resultado da empresa. E eu acho que esse tem que ser o principal objetivo. Mas, no 

objetivo secundário, eu acho que é pra área da comunicação também começar a mostrar que 

tem inteligência e não só braço”. 

 A agência Esmeralda, ao tratar desse assunto, abordou outro ponto muito 

interessante: a sensibilização das lideranças para a realização ou posterior aceitação do 

prognóstico, ou seja, mas um sinal de que a comunicação não está tão bem relacionada com as 

lideranças organizacionais. Para o profissional diagnosticador, é importante atentar para a 

rejeição ou aceitação do diagnóstico em comunicação organizacional.  

 

Nenhum diagnóstico é igual ao outro. Quando a gente chega pra diagnosticar a 

gente precisa causar o mínimo impacto possível. Posso dizer que, muitas vezes, o 

diagnóstico que nós fizemos foi o primeiro que a empresa fez. Então, tudo o que é 

primeiro tem dois lados da moeda, gera receio e insegurança com o processo 

investigativo, por entrar na intimidade da organização. (AGÊNCIA 

ESMERALDA, 2017) 

 

Neste cenário, se a comunicação não tem por hábito a realização do diagnóstico, 

como as ações podem ser realmente necessárias? Como as ações podem trazer, de fato, 

valoração para a organização se não estiver vinculada à estratégia do negócio? Se não há 

diagnóstico, o planejamento não é de fato estratégico, ou seja, é um planejamento operacional. 

Como podemos valorar ações que foram realizadas para apagar incêndios ou determinadas 

por “achismos”?  

Dificilmente ações determinadas dessa maneira serão mensuradas corretamente, 

pois os indicadores para verificar o que precisava ser obtido não foram estabelecidos com 

critério estratégico previamente. Ou seja, ao “apagar o incêndio”, ao invés de usar pó 

químico, talvez estejam usando água, sem se dar conta de que há material elétrico nesse 

incêndio. É preciso tomar cuidado com a rotina tarefeira, por mais que ela seja necessária e 

também vital, mas pudemos verificar que não basta apenas fazer. Certamente esta rotina 
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coloca prazo de validade para a comunicação e para o profissional na organização. O 

entrevistado da agência Rubi ressalta que, dessa forma, o profissional da comunicação é visto 

como “ (...) um braço. E um braço custa muito mais barato do que uma cabeça”. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, foi possível verificar que o diagnóstico é 

a única forma de recomendar um prognóstico adequado, ou seja, quais ações devem ser 

realizadas diante do que foi concluído no diagnóstico. Da mesma forma, diante da constatação 

da real situação da comunicação, com o diagnóstico em mãos, é possível definir a postura a 

ser adotada e a formulação da estratégia de comunicação. E é justamente nesse ponto, que 

uma comunicação organizacional integrada e estratégica de fato, está alinhada à estratégia do 

negócio e faz o seu papel engajando e harmonizando os públicos de interesse aos objetivos da 

organização.  

A agência Esmeralda apontou que recentemente a área de comunicação das 

organizações passou por um processo que a agência denominou de “juniorização”. Os 

profissionais seniores foram demitidos para a contenção de custos. Não é de hoje que 

observamos na imprensa e com os colegas de área, que em momentos de crise financeira os 

primeiros cortes de custos atingem a comunicação. Para as agências, esse processo de 

“juniorização” é excelente.  

Entretanto, o entrevistado da agência demonstrou grande preocupação com essa 

realidade, pois segundo ele, a comunicação será mais operacional ainda. E a culpa é de quem? 

Dos profissionais que acreditavam que alterar o status da comunicação, sair da “zona de 

conforto” e procurar ser de fato estratégica era arriscado. Quando a agência recomendava 

algumas ações e posturas, obtinha como resposta: “vamos continuar assim, meu chefe está 

feliz, a equipe está ok, deixa como está. (...) Eu conheço meus públicos”.  

Cada vez mais as organizações exigem retorno para cada investimento realizado. 

Todas as agências apontaram que a primeira pergunta realizada pelo cliente é: Quanto essa 

ação vai trazer de lucro? Quanto a sua ideia vai me trazer de retorno monetário?  Manter o 

discurso de que a comunicação não é mensurável e apoiar-se na dificuldade de mensurar 

atributos intangíveis para manter essa fala, já não é mais possível. 

A agência Rubi afirmou que esse é um dos maiores desafios atuais: mostrar para o 

cliente o resultado das ações propostas. Segundo a agência, não chegamos ainda a uma 

resposta. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica mostra que há pesquisas sérias sobre o tema 

e que há metodologias seguras para mensurar resultados em comunicação.  
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Os objetivos específicos desse estudo foram explorar as abordagens teóricas do 

diagnóstico em comunicação organizacional, descobrir se o diagnóstico em comunicação 

organizacional apresenta discrepância teórico-prática. Por meio da análise entre a teoria e a 

prática e a realização do diagnóstico entre as partes, verificamos que existem algumas 

discrepâncias. Vale ressaltar que há um ponto de intersecção entre a academia e mercado, há 

muitos profissionais que transitam entre as duas áreas constantemente, mas será que essa 

intersecção abrange uma área considerável entre ambas as partes a ponto de estarem 

alinhadas?  

O segundo objetivo específico buscava verificar em que momento e como se dava 

o desenvolvimento do diagnóstico no processo do planejamento. Pudemos observar que, tanto 

para a teoria quanto para a prática, o diagnóstico deve ser o primeiro passo antes do 

planejamento. Quando verificamos como ele é aplicado na prática da atividade de 

comunicação nas organizações, pudemos responder nossa pergunta de pesquisa, se o 

diagnóstico é usado regularmente pela comunicação das organizações e quais as 

consequências da sua não incorporação ao planejamento da comunicação organizacional. 

Este estudo apontou que o diagnóstico não é uma rotina para a comunicação 

organizacional e a maior consequência da sua ausência é a comunicação atuando na esfera 

operacional e não estratégica dentro das organizações. A comunicação é reativa e assimétrica, 

o relacionamento entre a teoria e a prática não anda muito bem, é preciso fortalecê-lo. Essa é a 

saída para evitar conflitos e aproximar as percepções.  

  

Existe um abismo ainda entre a academia e o mercado. Eu acho que a academia 

fica discutindo algumas coisas super importantes, mas..., a teoria vem da prática. 

Eu acho legal que essas coisas precisem se juntar, porque quem está aqui no dia a 

dia, de vez em quando, ou quando se sente um pouco perdido, vai olhar na 

academia, vai ver o que a academia fez. E hoje, com a internet, você nem precisa 

de academia - não desmerecendo o trabalho de vocês, mas para coisas simples, 

para coisas rápidas você bate o olho e “dá um Google”, vê quem fez ali e vai 

seguindo. Acho que tem muito de experiência, não tem uma receita de bolo. Cada 

cliente é um cliente, que vai ter um início, um meio e um fim; e as ações vão ser 

focadas. (AGÊNCIA RUBI, 2017) 

 

A academia precisa cuidar melhor do compartilhamento do conhecimento que 

produz. Criar estratégias mais efetivas. Muitos esforços vêm sendo feitos no sentido de 

estimular a produção e o compartilhamento de discentes da graduação e mesmo da pós-

graduação. Há uma considerável produção de conhecimento na academia, mas que talvez 

ainda esteja restrita às publicações científicas e essas publicações não costumam aparecer nas 
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primeiras páginas do Google, exceto se a busca for específica, por exemplo. São publicações 

que a área acadêmica dedicada à pesquisa tem facilidade para encontrar. Ou seja, quando o 

bacharel vai para o mercado, ele não tem o hábito de procurar fontes com maior qualificação. 

Ele tem o hábito de “dar um Google”, mas sabe filtrar? Sabe como realizar as buscas? As 

revistas científicas acabam ficando restritas aos públicos acadêmicos, e a produção de 

conhecimento talvez não seja tão compartilhada com o mercado como poderia ser. O abismo 

aumenta e o relacionamento é reativo.  

Por outro lado, convém salientar que o mercado também tem suas reservas com o 

que vem da academia. Cabe lembrar que das dez agências que ofertam diagnóstico no menu 

de serviços que atuam na grande São Paulo, apenas três agências aceitaram contribuir com a 

pesquisa acadêmica. Outro ponto que chama à atenção foi o fato de metade das agências 

ofertarem o serviço sem terem conhecimento prévio, metodologia ou alguma experiência no 

desenvolvimento do diagnóstico em comunicação. Nesse sentido, podemos afirmar que há de 

fato um considerável hiato entre a academia e o mercado. 

Verificamos que a primeira etapa do planejamento estratégico é a elaboração do 

diagnóstico. Há pouca bibliografia dedicada exclusivamente para o diagnóstico em 

comunicação. É preciso fortalecer as bases teóricas para a realização do diagnóstico e ofertar 

maior discussão com os futuros profissionais da comunicação organizacional, para que a 

comunicação como área organizacional, futuramente, seja naturalmente estratégica e que a 

percepção entre a prática e a teoria seja semelhante. 

A prática, aliada à teoria, pode resultar na atuação estratégica da comunicação 

organizacional. Por fim, os profissionais da área de comunicação, tanto do mercado quanto da 

academia, precisam fazer aquilo que mais sabem: se comunicarem melhor e se relacionarem 

melhor para a evolução do conhecimento comum e para o reconhecimento e sucesso 

mercadológico de todos.  
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Anexos 

 

Anexo 1 - Resolução Normativa No. 43/02, Conselho Federal de Relações Públicas 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 43, DE 24 DE AGOSTO DE 2002 

 

Define as funções e atividades privativas dos profissionais de Relações Públicas. 

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas – CONFERP no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 9.º, alínea “r” do Decreto 68.582, de 04.05.71, e considerando as disposições constantes nas 

alíneas "b", "c", "e", e "g" do art.2.º do Decreto-Lei 860, de 11 de setembro de 1969, combinadas com as 

constantes no art. 3.º e nas alíneas "a", "b", "d", e "e" do art. 9º do Decreto 68.582, de 04 de maio de 1971; 

considerando a necessidade de se prestarem esclarecimentos sobre dúvidas e questões surgidas nos Conselhos 

Regionais quanto à aplicação de normas legais pertinentes à profissão, conforme dispõe a alínea “d” do Decreto 

68.582, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Esta Resolução contém a definição das funções privativas e as atividades específicas do 

profissional de Relações Públicas, nos termos da Lei 5.377 e de seu Regulamento. 

§ 1.º - Todas as ações de uma organização de qualquer natureza no sentido de estabelecer e 

manter, pela comunicação, a compreensão mútua com seus públicos são consideradas de Relações Públicas e, 

portanto, não se subordinam a nenhuma outra área ou segmento. 

§ 2.º- Relações Públicas são definidas como uma filosofia administrativa organizacional, com 

funções administrativas de direção e de comunicação, independentemente de nomenclaturas de cargos e funções 

que venham a ser adotadas. 

§ 3.º- Relações Públicas caracterizam-se pela aplicação de conceitos e técnicas de: 

I) comunicação estratégica, com o objetivo de atingir de forma planificada os objetivos globais e 

os macro-objetivos para a organização; 

II) comunicação dirigida, com o objetivo de utilizar instrumentos para atingir públicos 

segmentados por interesses comuns; 

III) comunicação integrada, com o objetivo de garantir a unidade no processo de comunicação com 

a concorrência dos variados setores de uma organização. 

§ 4.º- Nesta resolução entende-se por: 

I - Lei 5.377: A Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967; 

II - Regulamento: O Regulamento da profissão baixado pelo Decreto 63.283, de 26 de setembro de 

1968, que disciplina o exercício da Profissão de Relações Públicas de que trata a Lei 5.377; 

III - DL-860: O Decreto-Lei 860, de 11 de setembro de 1969, que dispõe sobre a constituição do 

Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Relações Públicas; 

IV - Dec-68.582: O Decreto 68.582, de 04 de maio de 1971, que regulamenta o DL-860; 

V - RN: Resolução Normativa do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas; 
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VI - Atividades específicas ou privativas: as especificadas no art. 2.º da Lei 5.377 e no art. 4.º do 

Regulamento; 

VII - Funções específicas ou privativas: as definidas por esta RN em consonância com as 

atividades específicas; 

VIII – Organização: grupamento organizacional, seja ele classificado como micro, de pequeno, 

médio ou de grande porte e de qualquer ramo de atividade, público, privado ou misto, com ou sem fins 

lucrativos; 

IX – Empresa: o termo é aplicado para identificar uma organização do ramo industrial, comercial 

ou de serviços e que tenha fins lucrativos; 

X - Comunicação: 

a) Institucional,  

aquela criada exclusivamente para formar imagem positiva em torno de uma organização, 

empresa, pessoa, ou, ainda, em torno de algo ou alguma coisa. A comunicação institucional, com este 

escopo, está ligada ao nível de abordagem do assunto tratado e ao tipo de linguagem adotada para 

transmitir informações de uma determinada organização. O nível de abordagem deve ter a amplitude 

necessária à representação do conjunto de conceitos de uma organização, como filosofia, valores, 

missão, visão, políticas, pensamentos, condutas, posturas e atitudes, tanto do ponto de vista ético-moral 

quanto administrativo, em todos os níveis da organização. A linguagem institucional é aquela que trata 

esses assuntos com isenção comercial ou mercadológica, atendo-se, apenas, a identificar, demonstrar e 

apresentar os conceitos ligados aos temas próprios da organização, com a intenção de informar e 

satisfazer os interesses de um ou mais públicos ligados à empresa e os dela próprios; 

b) Corporativa,  

aquela com as mesmas características e objetivos da comunicação institucional, com a 

particularidade de estar ligada exclusivamente à alta administração das organizações; 

c) Organizacional,  

a ação estratégica de uma organização, elaborada com base no diagnóstico global e em 

uma visão geral da organização, levando-se em consideração o processo de relacionamento entre a 

organização e os seus públicos, individual ou simultaneamente; 

d) Pública ou Cívica,  

a que promove o fluxo da informação entre as necessidades da sociedade e aquelas que 

estão disponíveis nas instituições públicas que são, por natureza, as portadoras do interesse coletivo;  

XI – Pesquisa: processo interativo de levantamento de dados e informações de interesse de uma 

organização sendo: 

a) Quantitativa, quando analisa informações com base em identificação numérica e percentual de opiniões 

de entrevistados;  

b) Qualitativa, quando analisa informações com profundidade maior do que apenas a identificação 

numérica e percentual de opiniões de entrevistados. Pode ser o resultado das opiniões individuais ou de 

grupo, levando-se em conta, além da opinião, o conhecimento, a percepção e as expectativas dos 

entrevistados; 
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XII) Pesquisa de opinião: processo de comunicação e interação voltado para o levantamento de 

informações e identificação de opiniões a fim de obter, pela tabulação e cruzamento de dados, uma análise 

quantitativa que indique a natureza de uma organização. Esse resultado oferece elementos percentuais que 

orientam a tomada de decisão pela área de comunicação; 

XIII) Auditoria de Opinião: técnica específica de relações públicas que levanta informações 

buscando-se a manifestação de opiniões dos entrevistados de maneira informal e espontânea. Processo de 

comunicação e interação voltado para o levantamento de informações e identificação de opiniões, percepções e 

expectativas, a fim de obter, pela análise e interpretação das informações, o resultado qualitativo que determina o 

perfil organizacional. Essa análise oferece um diagnóstico preciso e o embasamento correto para a criação do 

planejamento estratégico de comunicação. 

A auditoria de opinião com fins institucionais apresenta as seguintes variações: 

a) Auditoria ou pesquisa de imagem, técnica que objetiva, exclusivamente, a  identificação da imagem 

mediante o conceito que tem o entrevistado em relação à organização; 

b) Auditoria ou pesquisa de clima organizacional, técnica que objetiva identificar os níveis de satisfação e 

insatisfação do indivíduo e do grupo e que, em seu conjunto, determinam qual o tipo de harmonia ou 

conflito existente na organização ou parte dela; 

c) Auditoria ou pesquisa de perfil organizacional, técnica que objetiva identificar as características 

institucionais, administrativas, políticas e de procedimentos que, consolidadas, permite que seja 

formulada a definição sobre a organização;  

XIV – Diagnosticar: executar ações que permitam o conhecimento ou a determinação das causas 

que provocaram determinado fato nas organizações. A análise conclusiva das informações desse conhecimento 

ou dessa determinação é chamada diagnóstico; 

XV – Prognosticar: executar ações que permitam antever com antecipação o desfecho ou o 

encaminhamento de determinada questão. A análise conclusiva das informações que possibilitam o desfecho ou 

encaminhamento é chamada prognóstico; 

XVI – Público Estratégico ou de Interesse: segmento definido como sendo portador de interesses 

mútuos e comuns com a organização. 

Art. 2.º - A falta do registro junto ao Conselho Regional respectivo torna ilegal o exercício da 

profissão, da atividade ou da função de Relações Públicas, tornando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, 

punível com as cominações definidas no Código Penal Brasileiro e nas resoluções normativas do CONFERP. 

§ 1.º - Na análise dos autos formalizados para aplicação de penalidades pelo exercício ilegal da 

profissão, o Conselho Regional apreciará as provas neles contidas a partir das normas previstas nesta resolução. 

§ 2.º - Na análise da nomenclatura, o Conselho Regional atentará para os nomes utilizados por 

pessoas físicas e jurídicas que, motivadas pela expansão dos negócios da comunicação no mercado e na tentativa 

de se eximirem da obrigatoriedade legal do registro profissional, executam funções específicas de Relações 

Públicas. 

§ 3.º - O Conselho Regional decidirá se a atividade ou a função em exame, independente do nome 

adotado, enquadram-se no escopo do exercício das Relações Públicas e, em forma de acórdão, proferirá a 

decisão sobre o feito.  
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§ 4.º - O Presidente do Conselho Regional, de ofício, recorrerá ao Conselho Federal para que seja 

apreciada a decisão de primeira instância, ressalvando-se que da decisão do CONFERP não caberá recurso. 

§ 5.º - Confirmada a decisão de primeira instância, o CONFERP expedirá resolução e a ela dará 

ampla divulgação. 

§ 6.º - Reformada a decisão de primeira instância, o CONFERP expedirá acórdão e a ele dará 

ampla divulgação. 

Art. 3.º - Ficam definidas as seguintes funções como privativas da atividade profissional de 

Relações Públicas: 

I – Nos termos das alíneas "a" do art. 2.º da Lei 5.377 e "c" do art. 4.º do Regulamento:  

1) elaborar, coordenar, implantar, supervisionar e avaliar: 

a) planejamento estratégico da comunicação; 

b) comunicação corporativa; 

c) campanhas institucionais de informação, integração, conscientização e motivação dirigidas a 

público estratégico e à informação da opinião pública e em apoio à administração, recursos humanos, marketing, 

vendas e negócios em geral; 

2) coordenar, implantar, supervisionar, avaliar, criar e produzir material que, em essência, 

contenha caráter institucional da organização e se enquadre no escopo da comunicação organizacional e são 

conhecidos por newsletters e boletins informativos eletrônicos ou  impressos, house-organs, jornais e revistas 

institucionais de alcance interno ou externo, relatórios para acionistas, folhetos institucionais, informações para 

imprensa, sugestões de pauta, balanços sociais, manuais de comunicação, murais e jornais murais; 

3) elaborar planejamento para o relacionamento com a imprensa: 

a) definir estratégia de abordagem e aproximação; 

b) estabelecer programas completos de relacionamento; 

c) manter contato permanente e dar atendimento aos chamados e demandas; 

d) elaborar e distribuir informações sobre a organização, que digam respeito às suas ações, 

produtos, serviços, fatos e acontecimentos ligados direta ou indiretamente a ela, na forma de sugestões de pauta, 

press releases e press kits, organizar e dirigir entrevistas e coletivas; 

e) criar e produzir manuais de atendimento e relacionamento com a imprensa; 

f) treinar dirigentes e executivos para o atendimento à imprensa, dentro de padrões de 

relacionamento, confiança e credibilidade; 

4) desenvolver estratégias e conceitos de comunicação institucional por meios audiovisuais, 

eletrônicos e de informática, Internet e Intranet; 

5) definir conceitos e linhas de comunicação de caráter institucional para roteiros e produção 

de vídeos e filmes; 

6) organizar e dirigir visitas, exposições e mostras que sejam do interesse da organização. 

II - Nos termos das alíneas "b", "c" e "d" do art. 2º da Lei 5.377 e "b" e "e" do art. 4.º do 

Regulamento: 

1) coordenar e planejar pesquisas de opinião pública para fins institucionais: 

a) analisar os resultados obtidos e proferir diagnóstico; 
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b) detectar situações que possam afetar a imagem da organização e realizar prognósticos; 

2) implantar, realizar, coordenar, dirigir, acompanhar e avaliar: 

a) auditoria e pesquisa de opinião; 

b) auditoria e pesquisa de imagem; 

c) auditoria e pesquisa de clima organizacional; 

d) auditoria e pesquisa de perfil organizacional; 

III - Nos termos das alíneas "e" do art. 2.º da Lei 5.377 e "g" do art. 4.º do Regulamento, 

combinado com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Educação N,º CNE 0016/2002, de 13 de 

março de 2002: 

1) ser professor de disciplinas que têm por objetivo o desenvolvimento das competências específicas da 

formação do Profissional de Relações Públicas, a saber: 

a) história das Relações Públicas e do desenvolvimento de seu campo profissional no Brasil e no mundo; 

b) conceitos fundamentais, métodos e técnicas de Relações Públicas; 

c) uso das estratégias, dos instrumentos e das linguagens de comunicação dirigida; 

d) métodos e técnicas de diagnóstico e prognóstico da comunicação organizacional e da pesquisa 

com fins institucionais; 

e) aspectos teóricos e práticos do planejamento da comunicação organizacional; 

f) legislação das Relações Públicas, código de ética e conduta da profissão; 

g) trabalhos práticos orientados de Relações Públicas; 

2) supervisionar estágios curriculares ou extra-curriculares; 

3) coordenação: 

a) de laboratório, escritório-modelo ou agência-modelo; 

b) didático-pedagógica específica da habilitação; 

IV - Nos termos das alíneas "a", "d" e "f" do art. 4.º do Regulamento: 

1)criar, apresentar, implantar, gerar, propor, coordenar, executar e desenvolver políticas e 

estratégias que atendam às necessidades de relacionamento da organização com seus públicos; 

2) implantar, coordenar, desenvolver e dirigir ações em órgãos públicos que tenham por objeto a 

comunicação pública ou cívica; 

3) acompanhar assuntos de interesse público afetos à organização; 

4) definir conceitos e sugerir políticas de: 

a) relações públicas para a organização; 

b) atitudes ou mudança de atitudes no tratamento com os públicos e em relação à opinião pública; 

c) estratégias da comunicação; 

d) administração de ações de comunicação em situação de crise e de emergência; 

e) apoio ao marketing, dentro das atividades de comunicação dirigida; 

f) propaganda institucional; 

5) desenvolver, implementar, executar e coordenar campanha de envolvimento com público de 

interesse, campanha temática de integração, orientação, motivação, desenvolvimento organizacional e aquela que 
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envolva relacionamento com funcionários, familiares, acionistas, comunidade, fornecedores, imprensa, governo, 

clientes, concorrentes, escolas e academias e clubes de serviços e organizações sociais; 

6) definir os públicos estratégicos da organização e caracterizar a segmentação feita de acordo com 

as técnicas de Relações Públicas para a definição das relações com funcionários, também chamada de 

comunicação interna; acionistas; fornecedores; comunidade; imprensa; clientes; governo; entidades de classes, 

associações e organizações não-governamentais; entidades do Terceiro Setor e benemerentes e com qualquer 

outro tipo de público que seja caracterizado por interesse em comum em relação à organização; 

7) pesquisar, formalizar, promover, orientar e divulgar para os públicos estratégicos a aplicação do 

Código de Conduta Ética e do Código de Valores da organização; 

8) conceber, criar, planejar, implantar e avaliar eventos e encontros institucionais que tenham 

caráter informativo para construir e manter imagem; 

9) desenvolver, implementar, montar, coordenar, dirigir, executar e avaliar serviço de relações 

governamentais executar e coordenar atividades de Relações Governamentais lobby e cerimonial. 

§ 1.º - Para o cumprimento do disposto no inciso III deste artigo, o Conselho Regional examinará 

as ementas e os programas das disciplinas oferecidas pelas Instituições de Ensino Superior/IES, independente do 

nome que tenham, para associá-las às temáticas elencadas no mencionado inciso e, se for o caso, exigir o registro 

profissional do professor da disciplina examinada. 

§ 2.º - Caso o Conselho Regional encontre óbices para a fiscalização do exercício profissional a 

que se refere o inciso III deste artigo, seu Presidente representará ao Presidente do CONFERP para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis junto ao Ministério da Educação. 

Art. 4.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de agosto de 2002. 

FLÁVIO SCHMIDT 

Presidente do Conselho 

Publicada no DOU - no. 209 - seção 1- páginas: 190 a 191 data: 28 /10/02 

Anexo 2 - Decreto Nº 63.283, de 26 de Setembro de 1968 

 

DECRETO Nº 63.283, DE 26 DE SETEMBRO DE 1968. 

Aprova o Regulamento da Profissão de Relações Públicas de que trata a Lei nº 5.377, de 11 de 

dezembro de 1967. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da 

Constituição e tendo em vista o que determina a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967, DECRETA: 

Art 1º - Fica aprovado o Regulamento que disciplina o exercício da Profissão de Relações Públicas 

e sua fiscalização, anexo ao presente Decreto assinado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

Art 2º - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Brasília, 26 de setembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República. 

A. COSTA E SILVA Jarbas G. Passarinho 
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REGULAMENTO DA LEI Nº 5.377, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967, QUE DISCIPLINA O 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS.  

 

TÍTULO I - Da Profissão de Relações Públicas 

 

CAPÍTULO I - Do Profissional de Relações Públicas 

Art 1º A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para esclarecer e manter 

compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos e pessoas a que esteja direta ou 

indiretamente ligada, constituem o objeto geral da profissão liberal ou assalariada de Relações Públicas. 

Art 2º A designação de Profissional de Relações Públicas e o exercício das respectivas atividades 

passam a ser privativos: 

a) dos que, a partir da vigência da presente lei, venha ser diplomados em Cursos de Relações 

Públicas, de nível superior, reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação; 

b) dos que, antes da vigência da presente lei, sendo possuidores de diplomas de nível universitário, 

tenham concluído cursos regulares de Relações Públicas, em estabelecimentos de ensino, cujos currículos 

venham a ser homologados pelo Conselho Federal de Educação; 

c) dos diplomados no Exterior em cursos regulares de Relações Públicas, após a revalidação do 

diploma nos termos da legislação vigente, e ressalvados os amparados através de convênios. 

 

CAPÍTULO II - Do campo e da atividade profissional 

Art 3º A profissão de Relações Públicas, observadas as condições previstas neste Regulamento, 

poderá ser exercida, como atividade liberal assalariada ou de magistério, nas entidades de direito público ou 

privado, tendo por fim o estudo ou aplicação de técnicas de política social destinada à intercomunicação de 

indivíduos, instituições ou coletividade. 

Art 4º Consideram-se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem respeito: 

a) à orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na formulação de políticas de 

Relações Públicas;  

b) à promoção de maior integração da instituição na comunidade; 

c) à informação e a orientação da opinião sobre objetivos elevados de uma instituição; 

d) ao assessoramento na solução de problemas institucionais que influam na posição da entidade 

perante a opinião pública; 

e) ao planejamento e execução de campanhas de opinião pública; 

f) à consultoria externa de Relações Públicas junto a dirigentes de instituições; 

g) ao ensino de disciplinas específicas ou de técnicas de Relações Públicas, oficialmente 

estabelecido. 

CAPÍTULO III - Do exercício profissional 

Art 5º O exercício em órgãos da administração pública, em entidades privadas ou de economia 

mista de cargos, empregos ou funções, ainda que de direção, chefia, assessoramento, secretariado e as de 

magistério, cujas atribuições envolvam, principalmente conhecimentos inerentes às técnicas de Relações 
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Públicas, é privativo do profissional dessa especialidade, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. 

§ 1º A apresentação de diploma de Relações Públicas, embora passe a ser obrigatória para o 

provimento de cargo público federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, não dispensa a 

prestação de concurso, quando a lei o exija. 

§ 2º O disposto in fine neste artigo se aplica por igual, aos profissionais liberais e aos que exercem 

a atividade em Escritórios, Consultorias ou Agências de Relações Públicas legalmente autorizadas a funcionar no 

País.  

§ 3º A falta de registro profissional torna ilegal o exercício da Profissão de Relações Públicas. 

 

TÍTULO II - Da organização profissional 

CAPÍTULO I - Do registro profissional 

Art 6º A inscrição profissional de Relações Públicas será feita pelo Serviço de Identificação 

Profissional do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante a apresentação de títulos, diplomas ou 

certificados registrados pelo Ministério da Educação e Cultura para as hipóteses das alíneas " a ", " b " e " c " do 

art. 2º. 

§ 1º No caso do art. 13 o registro profissional fica condicionado à apresentação de Carteira 

Profissional anotado, ou comprovante de recebimento salarial, ou, ainda de declaração do empregador de que o 

interessado exerce a atividade em caráter principal ou permanente, para os profissionais sujeitos ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 2º Em se tratando de funcionário público, autárquico ou de sociedade de economia mista, será 

necessário à apresentação de título de nomeação, portaria ou ato oficial devidamente averbado ou, ainda 

declaração formal de Diretor ou Chefe de Serviço de Pessoal de que o interessado exerce a atividade, em caráter 

principal ou permanente, em setor especializado em Relações Públicas. 

§ 3º Para os profissionais liberais que exerçam a atividade individualmente ou em Escritórios, 

Agências ou Consultorias, e, bem assim, em funções de magistério será necessário a apresentação de 

documentos comprobatórios que atestem a realização de trabalhos definidos no artigo 4º deste Regulamento. 

Art 7º Nos casos dos parágrafos do artigo anterior, será sempre necessário a comprovação do 

exercício profissional pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses anterior à vigência desta lei. 

Art 8º Do competente livro de registro deverão constar, obrigatoriamente:  

a) denominação do estabelecimento de ensino em que se diplomou o interessado; 

b) número de registro no Ministério da Educação e Cultura; 

c) indicação do dispositivo deste Regulamento que fundamentou o pedido de inscrição, em se 

tratando de não diplomados. 

 

CAPÍTULO II - Da carteira profissional 

Art 9º A todo profissional, registrado na forma deste Regulamento, o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social fornecerá Carteira Profissional, de acordo com o modelo em uso, na qual deverá ser anotado 

o número da respectiva inscrição no setor competente desse órgão. 

 

CAPÍTULO III  - Da jurisdição 
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Art 10. Os portadores da Carteira Profissional de Relações Públicas poderão desempenhar suas 

atividades no Distrito Federal, Territórios, Estados e Municípios, quer em caráter liberal quer assalariado. 

Art 11. A fiscalização do exercício da Profissão de Relações Públicas, em todo o território 

nacional, será feita pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao qual compete: 

a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas de Relações Públicas e sua racional 

solução; 

b) orientar e disciplinar o exercício da Profissão de Relações Públicas, sem prejuízo da 

competência específica do Ministério da Educação e Cultura; e 

c) dirimir as dúvidas suscitadas pelo exercício da Profissão de Relações Públicas, e por este 

Regulamento em decorrência de casos omissos. 

 

TÍTULO III - Das Disposições Transitórias 

CAPÍTULO I - Dos praticantes 

Art 12. No caso de insuficiência de Profissionais de Relações Públicas, comprovada por falta de 

inscrição em recrutamento ou seleção pública, poderão os órgãos públicos, bem como quaisquer emprêsas 

privadas, solicitar ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, licença para o exercício dessa Profissão por 

pessoa conhecedora ou praticante dos métodos de Relações Públicas, portadora de diploma de curso superior. 

Art 13. O disposto no caput do art. 2º se aplica, também aos que comprovarem o exercício de 

atividade de Relações Públicas em caráter principal ou permanente, pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 

meses até 12 de dezembro de 1967, e, a qualquer tempo, a qualidade de sócios titulares da Associação Brasileira 

de Relações Públicas - ABRP por idêntico período. 

Art 14. As exigências do art. 5º não prejudicarão a situação dos atuais ocupantes de cargos, 

empregos e funções da espécie, no Serviço Público e nas entidades privadas, enquanto os exercerem. 

Art 15. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Brasília, 26 de setembro de 1968; JARBAS G. PASSARINHO 
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Apêndices 

 

Apêndice 1 – Folha de Rosto para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 
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Apêndice 2 - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética 
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Apêndice 3 - Formulário de resposta às pendências do CEP-UMESP 

 

Título do projeto: O uso do diagnóstico na comunicação organizacional 

Pesquisador responsável: Fabiana Moreira Gaviolli 

CAAE: 65284017.3.0000.5508 

1. Item de pendência nº1: Possibilidade de quebra do sigilo ou do anonimato dos participantes 

como da empresa.  

Por se tratar de uma amostra pequena oferecer a possibilidade de escolha sobre a 

quebra de sigilo e do anonimato poderá expor o participante ou a empresa. Além de infringir a 

resolução 466/12 da CONEP. Dessa forma são necessários ajustes sobre a garantia do sigilo e 

do anonimato: 

a) no TCLE, 

b) na Plataforma Basil nos itens metodologia proposta e em riscos. 

 

Resposta da pendência 1:  

O seguinte trecho que consta no TCLE e no projeto foi retirado. 

“Caso seja da vontade dos envolvidos, garante-se o sigilo para o (a) entrevistado (a) e 

para a agência de comunicação, sem a exposição de seus nomes”. 

Os itens referentes a este trecho na metodologia e em riscos também sofre 

alteração na Plataforma Brasil. 

Houve alteração em algum documento para responder a pendência 1: ( x ) sim    (   ) não.  

Se sim, qual? ________________________________________________________ 

 

2.Item de pendência nº2: Alterar o cronograma no momento de resposta da pendência.  

 

Resposta da pendência 1:  

O cronograma foi alterado da seguinte forma: Realização e envio do projeto de pesquisa ao 

CEP se estenderam até abril. Agendamento de entrevistas passou para maio de 2017. Coleta e 

tabulação de dados também passaram de abril para maio/2017.  A redação, revisão, relatório 

final e conclusão serão realizados no final de maio e início de junho/2017.   

Essas alterações foram realizadas tanto na plataforma Brasil como no projeto de pesquisa. 
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Houve alteração em algum documento para responder a pendência 1: (  x ) sim  (   ) não.  

Se sim, qual?  

  2016 2017 

Etapas Jul/Ago Set/Out Nov/Dez Jan/Fev Mar/Abr Mai/Jun 

Levantamento bibliográfico x x x x x 
 

Realização e envio do projeto de 

pesquisa ao CEP    
x x 

 

Agendamento das Entrevistas  
     

x 

Coleta e Tabulação de dados 
     

x 

Redação do trabalho x x x x x x 

Revisão / redação final / Relatório 

Final      
x 

 

OBS 1: Completar com o número total de itens pendentes descritos no parecer. 

OBS 2: Solicita-se que as respostas sejam enviadas na ordem em que aparecem nas considerações do 

parecer, indicando-se também a localização das possíveis alterações no protocolo, inclusive no TCLE, 

caso sejam anexados a este formulário. 

OBS 3: O formulário, assim como os anexos correspondentes, devem ser encaminhados ao CEP-

UMESP por meio da Plataforma Brasil. Todos os documentos alterados após o parecer do CEP 

deverão estar nomeados com a palavra “modificado”. 

De acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 e NO 001), as pendências devem ser respondidas dentro 

de 30 dias, a partir da data da emissão do parecer consubstanciado. Após esse prazo o protocolo será 

arquivado. O parecer com resultado da análise da pendência será emitido em até 30 dias do aceite do 

protocolo e será de aprovado ou reprovado.  
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Apêndice 4 – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa para a dissertação 

de mestrado sobre “O uso do diagnóstico na comunicação organizacional”. O motivo que nos leva a 

estudar o problema é entender as razões pelas quais o diagnóstico em comunicação não é usado 

regularmente nas organizações e quais as consequências da sua não incorporação ao planejamento da 

comunicação organizacional. A pesquisa busca realizar uma contraposição do uso e abordagens do 

diagnóstico em comunicação organizacional tanto na teoria quanto na prática. Tal investigação será 

alicerçada por pesquisa bibliográfica e sob a perspectiva das agências que trabalham comunicação 

organizacional, com atuação em São Paulo, ofertando a execução de diagnóstico em seu portfólio de 

serviços.  

A pesquisa se justifica por identificarmos que o custo de o diagnóstico não ser parte integrante 

obrigatória do planejamento estratégico em comunicação organizacional e a sua não utilização como 

processo, é que as ações de comunicação podem não ter efetividade, eficácia e eficiência. O que 

favorece o desperdício de recursos em todos os níveis, o estado de crise e a não valoração quando na 

implementação de ações em comunicação não prioritárias, uma vez que não foi previamente 

diagnosticada a sua real necessidade. 

O objetivo geral desse projeto é investigar como o diagnóstico pode gerar valoração para as 

organizações e contribuir para a eficácia na demanda das ações de comunicação, a fim de evitar crises 

e desperdício de recursos, além de averiguar se, e como, ele é aplicado na prática da atividade de 

comunicação nas organizações.  

O procedimento de coleta de informações se dará por meio de entrevista com profissionais 

envolvidos na elaboração do diagnóstico, indicados pelas agências de comunicação em que trabalham. 

A agenda, local e a duração das entrevistas obedecerão à disponibilidade e ao maior conforto dos 

entrevistados. 

Os benefícios esperados com as entrevistas espontâneas são no sentido de contribuir com a 

investigação para que esta possa atingir os objetivos dessa pesquisa, e possamos contribuir com a 

comunidade acadêmica e profissional acerca do tema pesquisado. Após o término da pesquisa será 

disponibilizado em seu formato final os resultados do estudo. 

É importante salientar que temos a ciência da existência de desconfortos e riscos inerentes ao 

trabalho de pesquisa, via entrevista, como o tempo que o entrevistado (a) precisa dispor para contribuir 

com a investigação. As entrevistas serão conduzidas sem qualquer pressão ou intimidação, 

assegurando ao participante o respeito ao tempo do entrevistado e suas necessidades com liberdade de 

respostas, livre de qualquer imposição ou constrangimento, respeitando sua cultura. Os 
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esclarecimentos serão realizados, antes e durante o curso da pesquisa, sobre metodologia ou outras 

informações. A pesquisadora garante a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 

pesquisa durante todas as fases da pesquisa conforme o item IV.3 e da resolução 466/12. Há a 

possibilidade de desistência de contribuição, caso haja alguma espécie de desconforto, sem nenhum 

dano ou cobrança de qualquer pagamento ou quantia de valor, ou recriminação. Em caso de dano 

pessoal, diretamente causado pelos procedimentos realizados resultantes de sua participação na 

pesquisa, o participante tem o direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas, que se 

restringem ao dano causado.  

O(a) Sr(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. O (a) Sr (a) é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. As despesas da pesquisadora são de financiamento próprio. 

Este TCLE é elaborado em duas vias, as quais devem ser devidamente assinadas e rubricadas, 

sendo que uma ficará com o participante da pesquisa e a outra será arquivada pelo pesquisador. 

Ressaltamos que o participante tem a garantia de acesso ao registro de consentimento sempre que 

solicitado. 

Eu, _____________________________________________________________ fui informada 

(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Aceito 

participar da pesquisa intitulada “O uso do diagnóstico na comunicação organizacional”, pois estou 

ciente de todo o processo de condução da mesma, seus riscos e benefícios. 

 

São Paulo, ____ de ______________ de 2017. 

 

Fabiana Moreira Gaviolli  Assinatura da Pesquisadora 

 

Nome do(a) Participante  Assinatura do(a) Participante 

 

Nome do(a) Testemunha  Assinatura do(a) Testemunha 

 

Contatos da Pesquisadora Fabiana Moreira Gaviolli. Tel: (11) 9 9315-5107. Email: 

fabs.rp@gmail.com. Contatos do CEP – UMESP (Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metodista de São Paulo). Rua do Sacramento, 231. Ed. Capa –sala 401. Telefone 4366-5814. Email: 

cometica@metodista.br.  

 

OBS: Os TCLEs devidamente assinados não foram anexados para não identificar os entrevistados. 

mailto:fabs.rp@gmail.com
mailto:cometica@metodista.br
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Apêndice 5 – Transcrições das Entrevistas 

 

Roteiro 

 Relação: diagnóstico x demanda de ações.  

 Relação: diagnóstico x determinação de recursos. 

 Relação: diagnóstico x valoração. 

 Composição do diagnóstico. 

 Relação: diagnóstico x crises. 

 

Questões de Pesquisa 

 O diagnóstico em comunicação organizacional é sempre realizado? Como se dá a demanda 

por parte das organizações para sua execução?  

 Quais os elementos que compõem o diagnóstico? 

 Há relação entre a realização do diagnóstico e a mensuração de resultados em comunicação 

organizacional? 

 Há relação entre a realização do diagnóstico e crises na comunicação organizacional?  

 Qual a relação que você percebe entre a realização do diagnóstico e do prognóstico em 

comunicação organizacional? 

 Qual a relação entre a realização do diagnóstico e a alocação de recursos em comunicação 

organizacional? 

 Como o diagnóstico, estrategicamente elaborado e aplicado, pode contribuir para a demanda 

eficaz de ações e agregar valoração para a comunicação organizacional? 

 Como lidar com a execução do diagnóstico e do planejamento diante de cenários (sociais, 

políticos, legais, tecnológicos, ambientais/naturais) instáveis? 

Objetivos 

Geral 

Investigar como o diagnóstico pode gerar valoração para as organizações e contribuir para a eficácia 

na demanda das ações de comunicação, a fim de evitar crises e desperdício de recursos, além de 

averiguar se, e como, ele é aplicado na prática da atividade de comunicação nas organizações.  

Específicos 

 Descobrir se o diagnóstico em comunicação organizacional apresenta 

discrepância teórico-prática, e em que momento e como se dá o seu 

desenvolvimento no processo do planejamento.   

 Identificar como se dá a demanda e a mensuração das ações de comunicação. 

 



216 

 

ENTREVISTAS COM AS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Transcrição omitindo dados que possam identificar a agência conforme instruções do CEP 

declaradas no TCLE. 

 

Agência Rubi 

 

Agência há 18 anos no mercado. Sócio-diretor, jornalista (UMESP), MBA Marketing FGV. 

Nossa estratégia é não ser muito grande, embora muitos trabalhos apareçam, até para que eu e 

meu sócio possamos dar conta de um atendimento mais personalizado e próximo de cada cliente.  

O diagnóstico está muito na linha de entender o cliente, o que eles querem, mas 

principalmente entender o que ele precisa. 

O diagnóstico está no nosso site e na nossa comunicação, por que a gente acredita e pela 

experiência que a gente vem tendo no mercado, é que o grande desafio da comunicação é mostrar 

como a área da comunicação corporativa é estratégica. Eu não estou aqui apenas para fazer um evento, 

divulgar release, uma notinha, enfim, acho que esse é o grande desafio, e então é que o diagnóstico faz 

parte de você ter uma oportunidade de mudar o pensamento do seu cliente interno.  

Quando você vai lançar um produto, fazendo um paralelo com outras áreas, a primeira coisa 

que você faz é ver a viabilidade econômica, ver se ele tem aceitação, às vezes entender se o seu 

público está preparado não só economicamente, mas também culturalmente para esse produto. Então é 

praticamente a mesma coisa. Vamos entender em que ponto o seu cliente está, seja como ele é visto 

pelos clientes, pelos potenciais clientes, pelo público interno e enfim. Então o primeiro desafio é ver 

como a empresa é vista e tentar diminuir esse espaço de como ela mesma se vê. Então nesse 

diagnóstico, a gente entrevista alguns jornalistas, se a gente entender que essa conversa passa por ele, 

a gente conversa com potenciais clientes, a gente conversa com alguns colaboradores e começa a 

entender qual o universo da empresa. E então começa a alinhar com os objetivos de negócio da 

empresa. Então se a empresa pretende vender mais bicicletas, por que eu estou falando de mobilete. 

Colocando então mais próximo da realidade. Se eu tenho uma empresa que quer vender software para 

área da saúde, quer vender software pra hospital, por que eu tô falando só para clínicas de radiologia. 

 Então esse é o primeiro ponto que a gente levanta. Então tão importante como o diagnóstico é 

plantar a semente para a empresa, e eles entenderem: “Ah, então, ótimo, o que eles me mostraram é o 

que eu não consigo ver”. Eu quero ir para um lado, mas na verdade estou puxando meu barco para o 

outro. Então você se torna mais estratégico, na medida que você mostra para o cliente, quer se você 

quer mostrar um benefício “x”, então você vai passar a mensagem-chave “x”, as pessoas vão passar a 

comunicar “x” e toda a sua comunicação vai ser voltada para aquela área que você quer desenvolver. 
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Inclusive até a definição das ações, por exemplo, se você vende 3 produtos. O produto A é responsável 

por 70% das minhas vendas e de uma forma mais estruturada possível, você vai criar e pensar em 

ações estarão voltadas para aquele produto, fazer uma adequação mais ou menos de 70% , na mesma 

proporção, para aquele produto. Essa é uma das tentativas de a comunicação se mostrar realmente 

estratégica. E seguir no mesmo caminho que a empresa está seguindo.  

O diagnóstico ajuda a diminuir as vezes o intervalo que existe entre o negócio e a 

comunicação. As empresas estão em estágios diferentes na comunicação. E esse é um ponto. Sim é 

conseguir diminuir o intervalo entre a estratégia da comunicação e do negócio, tanto para a empresa 

que já está restruturada e para aquelas que estão engatinhando. A ideia é diminuir os espaços e estar 

cada vez mais próximos daquilo que ela precisa comunicar e daquilo que ela realmente comunica. E 

isso faz com que a área de comunicação dentro da empresa que é para se mostrar estratégica também, 

que abaixa a cabeça e sai fazendo, precisa fazer, e precisa fazer, a gente faz e a gente corre. Não é que 

não precisa fazer, é legal, você desanda. Mas dessa forma, você é visto como braço, e braço custa 

muito mais barato do que cabeça.  

A comunicação como um todo estar alinhada. E eu também acho que e da área de 

comunicação mesmo dentro da empresa também estar alinhada. E também a área se mostrar 

estratégica, e não só braço, só operacional. Nos últimos anos a comunicação corporativa, empresarial, 

cresceu muito e há muita gente boa, com bastante conhecimento. Mas da mesma forma que há 

empresas em diferentes estágios de amadurecimento.  

Então eu acho que o diagnóstico é eficiente para o resultado da empresa, acho que isso tem 

que ser o principal objetivo, mas um objetivo secundário, acho que tem que ser é para a área da 

comunicação começar a mostrar que tem inteligência e não só braço.  

[Diagnóstico x Valoração] 

Por experiência, desde quando eu era estagiário já tinha essa discussão. A discussão em torno 

da valoração, é difícil medir, pode medir impactos, quantidades, mas é uma discussão relativa. Por 

exemplo, você pega um jornal de grande circulação que pode impactar milhares de pessoas, mas de 

repente você pega uma publicação que tem somente 20 pessoas, ou 100, mas são as pessoas que você 

realmente quer falar, é a relação da quantidade e qualidade. É uma discussão que o mercado sempre 

tentou colocar em uma equação e não é fácil. Não acho que a gente esteja confortável e com isso 

resolvido. Acho que esse é o grande calcanhar de aquiles da comunicação. Por que falar formação da 

reputação. Por exemplo, um dos grandes papéis da comunicação é trabalhar a reputação da empresa e 

então como fala em reputação, gosto não gosto? Vendeu ou não vendeu? E então, qual é a saída? Acho 

que essa é a pergunta de 1 milhão. A gente tenta relativizar, a gente tenta cada vez mais conversar com 

o público alvo daquela ação. As vezes sair em um jornal da grande imprensa é legal e ótimo, mas se eu 

fizer uma ação de influenciadores digitais que vai conversar com quem vc quer falar e com mais 
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propriedade para falar. O negócio é que ninguém aprendeu completamente como fazer, mas o mercado 

está se desenvolvendo e melhorando, a gente tá tentando. 

[Diagnóstico x Alocação de Recursos] 

Não é vendido a parte como um produto separado. A gente não cobra por isso separadamente 

por que a gente entende que o diagnóstico é uma ferramenta do trabalho nosso, principalmente quando 

você começa com um cliente novo ou com um ciclo novo de um cliente que você já tem. É o 

diagnóstico faz parte de um ciclo: o diagnóstico, o planejamento, a execução o diagnóstico, a 

mensuração, sempre em circulo. Então agora, falar em um diagnóstico mais estruturado, com páginas 

e questionários, geralmente é feito em um inicio do trabalho e feito por uma equipe paralela.   

[Diagnóstico x Demanda de ações] 

Alguns clientes olham e acham bem bacana, e dizem que é algo para que eles pensem.  

O trabalho é feito durante o período fiscal da empresa, então se for levantado algo que é 

preciso fazer, a resposta é não teremos verba para fazer, mas há a consciência de “poxa é legal, eu não 

consigo fazer isso agora, vamos pensar para o ano que vem”, e no ano seguinte você reserva uma 

verba para fazer o que talvez seja preciso fazer.  Muitas vezes as pessoas estão tão focadas no que elas 

se propuseram a fazer, e as vezes até dá para fazer algo que é mais simples. As empresas estão com a 

mente aberta e estão querendo ter essas coisas novas, esses inputs. Quando você mostra para o cliente 

o que a empresa tem por desafios, como ela é vista, percebida e aí não é a agência que está dizendo 

isso, é o jornalista, ou seu público interno que está revelando isso. 

[Metodologia] 

Tem um pouco a ver com a ideia de existir um abismo entre a academia e o mercado. A 

academia fica discutindo algumas coisas muito importantes, e isso é importante e não desmerece o que 

você vem fazendo, mas a teoria vem da prática. Acho legal que essas coisas precisem se juntar. Por 

que no dia a dia, quem está aqui na prática, às vezes quando a gente está um pouco perdido, vai buscar 

algo na academia e se for simples e rápidas, com a própria internet você consegue descobrir, e vai 

seguindo. O que tem acontecido é entender que tem muita da experiência. Não há uma receita de bolo. 

Cada cliente é um cliente, cada cliente vai ter um início, um meio e um fim. E as ações vão ser 

focadas. E o que vai acontecendo é que as dificuldades são as mesmas. Então você acaba lembrando, e 

por isso, que a experiência ajuda. Basicamente a gente tenta entender o momento da empresa e 

entender o que e qual o objetivo dela de negócio, qual o papel da comunicação dentro desse objetivo e 

então a gente começa a fazer as questões. Você quer que a comunicação seja estratégica no sentido de  

ajudar a empresa, a fortalecer a imagem de que ela é a empresa mais transparente... sei lá tô 

chutando... ótimo! O discurso é bacana. Mas quando você vai perguntar para as pessoas, é essa a 

sensação que as pessoas têm? Não sei... e aí a gente começa-la a montar as coisas. Por isso não há uma 

receita de bolo. A gente tem mais um caminho que é mais lógico do que realmente racional. 

[Diagnóstico x Crises] 
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O diagnóstico é tão profundo quanto você se dispõe a fazer com que ele seja. O que significa, 

você pode ir até o centro da terra, isso vai efetivamente s e reverter em benefício para você. Pesquisa é 

muito legal. Mas é muito caro. Então o mais importante é definir o que você quer saber. Fazendo a 

SWOT claro, pode aparecer sim, mas é preciso definir o que você vai trabalhar. Você vai entrevistar 

um jornalista, e ele diz em algum momento que ele soube que a empresa tem uma área de compliance 

fraca, com matérias que falam disso. Você pode descobrir isso e então você se aprofunda em outro 

material que é focado em crise. E aí sim é papel da comunicação verificar com todo mundo da 

organização o que pode acontecer realmente. No diagnóstico o que a gente pode detectar é que a 

organização tem um preparo baixíssimo para eventuais crises e recomendar então manual de crise, 

treinamento de porta-vozes e por aí vai.  

Eu acho que o diagnóstico é uma fotografia. É entender a situação da empresa e ela vai falar 

assim: Eu queria ser assim. E aí o diagnóstico diz: Não você não é. Para ser você precisa fazer A, B e 

C.  

Várias coisas podem sair de um diagnóstico, ah precisamos fazer um anual de crise, 

precisamos ter ações mais efetivas nas redes sociais. Em especial no LinkedIn, por que a empresa quer 

e precisa encontrar os melhores talentos, para que as pessoas se lembrem e tenham interesse em 

trabalhar na empresa. Vai desde um simples café da manhã até uma plataforma que tenha 

comunicação e tenha ali várias mídias.  

O diagnóstico é uma foto. E como a foto é estática para aquele momento. E nesse caso o 

planejamento não é estático. E de repente o cenário muda. Nesse caso, a gente pensa em um 

diagnóstico com um período não muito grande. Até pelas instabilidades que a gente vive. A pesquisa é 

um poste de luz. Ou você usa a luz para enxergar o que está em volta ou você se agarra e não sai dali. 

O planejamento é um plano de voo perfeito, que se nada acontecer eu vou chegar ali. Mas se precisar 

desviar, devia e toma outro rumo para chegar no destino pretendido. É retroalimentação constante.  

Efetividade, eficácia e eficiência tem relação direta com o diagnóstico. O grande desafio é 

fazer mais com menos. Então eu acredito que é assertivo. Por exemplo, falar com 500 mil pessoas não 

é a mesma coisa que falar com 50 na cabeça de quem contrata, e ter o impacto que você desejava. 

Então o diagnóstico ajuda a entender quem são essas pessoas e pq você deve falar com elas.  Então no 

final das contas sai muito barato do que falar com 1 milhão que não tem nada a ver com o seu negócio. 

Acho que esse é o grande papel do diagnóstico.  

A demanda de diagnóstico nunca partiu do cliente, embora a gente seja muito pró-ativo em 

colocar isso e tentar ser o mais eficiente possível e mais próximo possível. Já aconteceu o contrário, 

onde o cliente diz: legal que você vai fazer, mas talvez a gente não tenha tempo de realizar as 

entrevistas... Então o grande desafio é trocar o pneu com o carro andando. A gente tem dois times que 

trabalham no paralelo, um que vai tocando o que o cliente estabeleceu e outro que vai investigando 
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esses lados. O que ajuda também a mensurar melhor as ações. Te dá um foco, em vez de fechar os 

olhos e dizer: 1, 2, 3 e vai... você sabe para onde ir.  

O profissional de comunicação corporativa não deveria ficar em silos, claro que é interessante 

usar suas habilidades, mas não achar que só ele deve fazer aquele trabalho, quanto mais as pessoas 

usarem o que sabem e tentar aprender com o outro, melhor vai ser o resultado.   

.... o .... ah... planejamento não é estático. E de repente o cenário muda. Nesse caso, a gente 

pensa em um diagnóstico com um período não muito grande. Até pelas instabilidades que a gente vive.  

Então o grande desafio é trocar o pneu com o carro andando. 

 

[Muito obrigada!] 

 

 

Agência Safira 

 

São 22 anos de agência de Comunicação com raiz na publicidade e propaganda. Sócia da 

agência há 6 anos. É administradora com MBA em Marketing.  

Você fala das ações… O cliente, a empresa, nunca chega para a agência e diz, eu preciso de 

um diagnóstico. Eu preciso entender o meu problema. Não! Ele sempre vem,...,  por que essa forma 

como o gestor vê é sempre... ele... vem assim: “eu preciso fazer algo”, “eu preciso lançar um produto”, 

“eu preciso de um projeto”, “eu preciso de ações”. E isso vem muito da cultura de marketing do Brasil 

que é sempre muito imediatista e sempre ir para ação final. Se você vai para a cultura americana, pelo 

mesmo eu tenho isso da minha vida de estudante e tudo o mais... você tem o que... o pensamento mais 

pausado frente ao problema. Então você olha, você entende e você aprofunda... E eu acho que isso 

aqui não acontece, por que a gente fica ainda se inspirando em coisas que são americanas. A gente 

acaba seguindo Harvard Business School, metodologias de Design Thinking, que não são americanas, 

mas tem origem europeia... então quer dizer... quem fala das metodologias criadas no Brasil? Qual que 

é a metodologia? Tudo vem de fora... então se é de fora... não é que o que vem de fora é melhor... mas 

é uma cultura diferente. E se a gente trás para o Brasil prá gente se reinventar. Junto a isso,... passamos 

por um período... por estar de ‘saco cheio’ de só operacionalizar. E é um perfil nosso ser muito 

questionador, fuçador, curioso, muito ‘pentelho’ de parceiro. A gente nunca foi uma agência de: Ah 

faz aí um layout... isso sempre nos incomodou muito. E fomos então amadurecendo um processo que 

nós chamamos de [X]. Para mostrar ao cliente que nem sempre a solução que ele vem demandando é 

aquilo que ele precisa. O diagnóstico hoje acontece dentro de projetos, dentro de uma negociação 

comercial como a etapa um de tudo. Mas mesmo quando não existe esse combinado, nós fazemos 

espontaneamente o que é possível dentro de uma etapa de investigação. 
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Então a importância do diagnóstico até chegar à execução é que ele... eu considero, que é a 

forma de você errar menos! Isso eu digo para todos os clientes. Em todos os processos, mas assim... 

Eles me dizem: “Mas eu não tenho tempo de fazer isso. Eu preciso pra agora! Eu já tô com tudo 

pronto! Eu já tô com material impresso!”. Mas... o diagnóstico não foi feito...! E aí..., ele conversou 

com a equipe de vendas, escutou um pouco... deduziu e fez... e depois ele chama a empresa de 

comunicação prá executar o plano de ação. Só que hoje, a empresa de comunicação é cobrada pelos 

resultados diretos... não existe mais clientes, nem grande, nem pequeno, que não faça uma conversa 

contigo te perguntando: “E o quanto a sua ideia vai me trazer de retorno?” Então isso só aumenta, a 

relevância e o nosso posicionamento na empresa quanto à importância de se fazer o diagnóstico. Por 

que depois lá na frente... eu vou ser responsável pelo o que eu estou implantando.  

Principalmente, nesse mundo onde nós pregamos o all line. Então o consumidor, o cliente, ele 

está all line. [...] Somos impactados pelo offline e pelo online juntos. E isso trouxe uma velocidade de 

comportamento de mensuração de respostas muito grande... coloca a gente numa responsabilidade, 

numa posição ainda maior para mostrar trabalhos. O que que o cliente fala hoje?  

 “Legal! Eu gostei, mas eu não quero pagar.”. Uma parte fala isso. E o que que tem acontecido 

hoje... a gente tem se posicionado que esse cliente nós não queremos. Por que está saindo da nossa 

zona de qualidade e prazer fazer trabalhos em que não se possa fazer esse processo de investigação.  

A gente percebe uma desmotivação. Os valores que a gente trabalha são: Verdade, inovação, 

entusiasmo e bem comum. [...]  

A gente acha que a forma como estamos falando [no nosso blog], ainda está sendo muito 

sênior. E que esse gestor, não para e pensa. Eu preciso de um diagnóstico... então nós temos que falar 

em uma linguagem em que o gestor pare e pense.... Ahhhh, esse passo a passo é prá mim.  

Por exemplo, vamos falar do lançamento de um produto... ontem mesmo em uma empresa de 

software... Humm, qual que é o conceito? “Ah, eu preciso de uma conceito.”. Legal... mas como que 

eu vou fazer um conceito se eu não fiz um cliente oculto, a sua concorrência? Se eu não fiz o cliente 

oculto dentro da sua própria empresa? Se eu não entendi, e isso a gente usa muito, a jornada de uso e 

consumo do produto? ... prá gente estabelecer um conceito? No nosso diagnóstico, a gente faz uma 

mescla. [pausa – explicação do método criado pela agência, não divulgar, pois o nome da agência não 

está atrelado].  

Você vê que a gente não se afasta do Business, a comunicação envolve o negócio. Mas eu 

também não posso como ele deve vender ou precificar o produto dele. Então aqui no final do 

diagnóstico os conceitos e soluções. Aqui os pilares. A gente sempre traz os conceitos. O que eu acho 

que é bacana essa coisa do conceito é: prá onde vai o diagnóstico? Então, posições que sustentam os 

valores da comunicação da marca [w, z, x]. A gente defende cada pilar, e a importância de cada pilar é 

porque depois se desmembra em como que cada pilar desse vai se plasmar em um planejamento. 
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Como que o acolhimento,... ele vai ser percebido, no atendimento, na hora que vem o prato e por aí 

vai. Acaba retomando os princípios organizacionais.  

O gestor não pensa: “eu preciso de um diagnóstico”. A gente que pensa isso quando faz o 

[metodologia que só essa agência chama dessa forma]. Se não como eu vou criar um conceito se eu 

não entendi, quem é o cliente? Por exemplo, o caso do restaurante [x] em que a preocupação era 

divulgar o estabelecimento para um lugar familiar para levar as crianças. Mas descobrimos que os 

frequentadores não vêm o local como familiar e bom para crianças. O cliente acreditava que o 

atendimento era perfeito e descobrimos que era primordial melhorar o atendimento, o tempo de 

atendimento e de entrega dos pratos, a marca, o cardápio. A comunicação envolve o negócio.  E 

precisa de um conceito e solução.  

[explicação do método] Entende o briefing do cliente e [Y] parte do método que levanta as 

certezas e suposições. 

O cliente fala a certeza que ele tem. Nós vamos a campo realizar o processo de diagnóstico e 

há uma contraposição, entre as certezas, o que foi diagnosticado. Após essa etapa, realizamos uma 

investigação on e offline, outras formas de pesquisa, como entrevistas em profundidade, cliente oculto, 

lembrança de marca, pesquisa de opinião, análise de mercado e estudo de tendências. Um fator 

complicador é a metodologia aplicada. Cada cliente e cada necessidade, adotamos ferramentas 

diferentes e customizadas para a necessidade. Nem sempre o cliente tem conhecimento ou o expertise 

para a elaboração desse trabalho investigativo para obter o diagnóstico. Muitas vezes o cliente acha 

que não foi o suficiente a amostra, e por aí vai.  

Usamos a SWOT, 5W2H, Personas (motivação pelo digital pela pluralidade de 

comportamentos)... 

O diagnóstico é adaptado para cada cliente, cultura. [metodologia própria]. Usamos a Análise 

SWOT e a presentamos os resultados fortalecidos com citações. Aprofundamento de dados e validação 

das percepções advindas do processo de investigação. O planejamento é baseado no diagnóstico e 

conceitos, estabelecendo as métricas. Só então, traz as soluções partindo para execução das ações.  

[metodologia] O desafio hoje é você ver  a prática acontecer. Mas antes de falar da prática, 

bem... A gente tem trabalhado muito personas, por que o digital trouxe essa pluralidade de 

comportamentos. Então hoje eu falo: i tudo bem? Qual sua persona? Rsrsrsrsrs 

[Então você faz apenas o diagnóstico? Faz somente o diagnóstico?] 

Sim, faço sim, eu vivo disso! A gente vende só o diagnóstico.  

Vou te mostrar outro que eu trabalhei as personas. Nesse caso a gente percebeu que precisa 

muito de dados estatísticos. Nesse caso a gente precisava conhecer a matriz, para ver como as coisas 

iam da matriz para as filiais, se iam de forma unificada. O que vinha da matriz? A matriz quando ia 

falar alguma coisa, esteticamente era uma coisa, e a filial era outra. Não tinha padrão nenhum (...) 

interior de Tocantins, e havia uma questão cultural de desleixo. Visitamos todos os concorrentes, 
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trabalhamos junto aos funcionários, olha aqui a gente vestindo a camisa, trabalhando de empacotador, 

A (X) minha sócia, entrevistando o cara do açougue... fizemos cliente oculto, jornada de compra no 

mesmo dia no cliente e em mais dois concorrentes comparação de parâmetros. [...] Realidade da loja, 

investigação, dados estatísticos, levantamento das certezas, suposições e dúvidas, percepção de loja... 

Então você percebe que são bem diferentes... e aí minha filha, eu te pergunto: Como é que 

você vende isso? É muito difícil!!! Muito difícil!!! 

[... exposição do método]. Passei dias no IBGE.  

Um mês! Só nesse cliente. Na real, conforme você vai fazendo o diagnóstico você volta a 

conversar com a equipe. E a equipe levanta mais dúvidas que voltam a ser investigadas. É uma 

retroalimentação constante. Não acontece de forma fluida. [...] 

Nesse caso eu precisava de dados do IBGE, para mostrar para eles que a demanda é muito 

grande! [...] 

Fui para o Critério Brasil, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. (...) Fiz o 

cruzamento matemático entre os dados para mostrar para eles o volume de domicílios e do possível 

volume de renda comprometida para o tipo de mercado que ele é. Pra ele avaliar se esse volume de 

pessoas tem condições de deixar o negócio dele lucrativo. Que era o objetivo do diagnóstico. 

A nossa intenção com [essa metodologia] é criar um processo de comunicação verdadeiro. A 

intenção é ir na verdade da empresa, qual é a verdade da essência dessa empresa. Esse é o nosso 

objetivo filosófico como empresa de comunicação. Nós queremos ajudar as pessoas a encontrarem a 

sua verdade e a sua essência. E que isso se transforme em ação. Levando isso para todos os 

funcionários, para todos os públicos. É uma metodologia, para que a empresa saiba cuidar da saúde da 

sua marca. As personas ajudam a ver, olha... como que a minha empresa se perdeu. Como que eu 

fundei algo que era tão meu e eu não vejo mais. Isso se reflete e tem o seu valor na face a face com o 

consumidor. Se você está focado em gerar experiência com a sua marca, você tem o que dizer para ele. 

Você tem valor.  

É ver o que você tem que te faz diferente de outras empresas, independente de ter produtos e 

serviços similares. Quero te contar só mais um case.... 

Quando você não faz o diagnóstico e trabalho só com ação, você parte do briefing do cliente, 

você acredita nele. [explicando o cliente não foi verdadeira e comprometeu o diagnóstico]. 

Isso compromete extremamente o trabalho e o resultado que você vai entregar, e a gente 

encontra muito cliente que traz um briefing que não é verdadeiro. O produto hoje do diagnóstico é 

caro. Ele é necessário. Conclusão eu arquei com o custo do diagnóstico correto, para poder fazer dar 

certo um projeto. E o que eu colho disso é: hoje não faço mais coisas sem haver o mínimo de imersão 

em diagnóstico. [...] Por diversas experiências ruins que eu tive, antes de fazer a proposta, sem 

qualquer questionamento e aprofundamento, você não consegue fazer uma proposta de projeto 

consciente, bem estruturada. 
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O diagnóstico é muito pouco valorizado na sua etapa. Nosso trabalho ainda peca muito na 

implantação. A gente é engolido pelo operacional, sabe, o cliente também se perde e muitas vezes 

perde foco e não implanta. E por isso que a gente vai fazer o que, o repasse desse diagnóstico para 

equipe. Por que o cliente também não consegue, então a gente apresenta e larga mão. Mas ele não 

consegue. Então quem vai fazer isso somos nós e já deixamos uma reavaliação trimestral. Chamamos 

uma pessoa para nos ajudar com essa parte de implantação. Ele disse que é muito comum, que essa 

parte para todas as consultorias o desafio é fazer acontecer. É o desafio do diagnóstico é que o que se 

grou com o plano de ações seja implantado. Agora, todos os cliente gostam! 

Eu já pegue um cliente de uma construtora que mentiu do começo ao fim. [contar nas minhas 

palavras]. “Um case interessante relatado pela agência é que um cliente mentiu no briefing e em todas 

as informações. No trabalho de diagnóstico a agência descobriu o cliente como corrupto e diversos 

outros fatores, apoiados por advogados, ao mostrarem o diagnóstico e o prognóstico de ações. O 

cliente relatou não ter novidade alguma no que foi descoberto e que na verdade queria um plano de 

comunicação para aumentar seu raio de ação com a conduta que ele já tinha.”.  

O diagnóstico é onde se comprovam as suspeitas e diminui o gap entre o que a empresa pensa 

ser e o que ela é realmente.  

[Relação do Diagnóstico e Crises e Diagnóstico e recursos.] 

Desperdício de recursos, o cliente pede pra gente uma ação, dentro da nossa experiência, uma 

solução que normalmente é trazida pelo cliente é equivocada. O cliente quer fazer uma ação em TV, 

que talvez custe 50 mil, e aí o diagnóstico traz a tona que a TV mão será efetiva, mas o rádio sim. 

Com isso entregamos resultados que o cliente realmente necessita. Geralmente o que o cliente traz 

como solução é equivocado.  

O diagnóstico é para tomar decisões. É uma cabeça do time. Ah... Planejamento estratégico 

sem diagnóstico é impossível “é um carro sem rodas”.  

[Muito obrigada!] 

 

Agência Esmeralda 

 

Quando um cliente, uma empresa nos solicita diagnóstico, muitas vezes, é num começo de 

relacionamento com a agência. Então eu sinto, assim, que a agência enxerga uma oportunidade de 

trazer um conhecimento que ela ainda não tem.  

É muito difícil um cliente que está na casa hoje demandar um diagnóstico, do nada. Essa é 

uma situação que eu vivo, não estou dizendo que é certa ou errada.  

Vamos imaginar que o diagnóstico foi solicitado. O pedido vem da seguinte forma: “olha nós 

fazemos muitas ações de comunicação, temos muitos canais, mas a gente não sabe a efetividade disso. 

A gente sabe que as pessoas não estão lendo, ou a gente percebe que tem tido pouco público nos 
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eventos internos que a gente faz. A gente não sabe se tem que ter uma rede social interna”. Ou seja, o 

pedido do cliente vem com uma interrogação muito grande. O que passa prá nós é que o processo é só 

executivo, o que está sendo feito é uma “fazeção” de coisas sem um direcionamento estratégico. O que 

por um lado é uma ótima oportunidade de entrada da agência, mas por outro lado demonstra um 

enfraquecimento do sistema comunicacional da empresa, e isso nos preocupa bastante.  

Quando a gente desenha o projeto aqui na agência, eu sempre procuro enxergar a parte prática, 

a preocupação do cliente chega normalmente querendo mensurar até que ponto as ferramentas deles 

estão chegando. A gente faz isso, só que eu vou lá e digo para o cliente: o seu diagnóstico vai ser 

composto por isso, isso e isso. Nós trabalhamos, primeiramente com entrevistas em profundidade para 

sensibilizar a liderança. E eu faço isso, porque, antes de mais nada, eu preciso entender qual é a cultura 

de comunicação daquela empresa.  

Eu posso diagnosticar que a intranet tem poucos acessos, mas de repente dentro daquela 

cultura e daquele modelo administrativo de gestão ela nunca terá muitos acessos. Aquela organização 

vive desta forma. 

Então a gente procura fazer o diagnóstico primeiro com essas entrevistas em profundidade. E 

recomendamos que esse seja o primeiro movimento por que ele é muito estratégico. Primeiro pra 

trazer esses traços de cultura. Eu estou chegando lá e não conheço como eles são. Para envolver a 

liderança, por que ao fazer isso eu já estou convidando a liderança a participar de um processo de 

comunicação um pouco mais dialogado, um pouco mais abrangente.  

A gente enxerga que conversar com os lideres, mostra prá eles que a empresa precisa se 

comunicar melhor. Que eles são importantes nesse processo, e que mais pra frente, quando sair o 

resultado, eles estão mais próximos do que foi discutido. Então é estratégico envolve-los nesse 

momento, para quando o plano de ação for lançado, for concluído, eles se identifiquem ali. Por que a 

experiência nos diz que é muito mais difícil conquistar o líder lá na frente se você não envolveu ele no 

processo. Então veja: minha visão de planejamento para o colaborador e um planejamento para a 

liderança, é um processo político. De articulação política dentro da empresa.   

Voltando para o diagnóstico, que no meu entender é o começo de tudo. Converso com os 

líderes. Conto prá eles o que a gente vai fazer. O preambulo da minha entrevista é: Olha, chegou um 

momento que vocês precisam avaliar como é que vocês estão se comunicando? As vezes pra fazer até 

menos do que vocês estão fazendo hoje. Mas fazer de uma forma assertiva e fazer de uma forma que 

respeite a cultura organizacional. Eu não vou chegar aqui com um modelo... por que eu sinto muito 

esse medo... aí quem é você? Você vai chegar aqui e vai dizer que a gente tem que fazer assim, assim 

e assado, e eu não vou querer assim. Não! Eu vou chegar aqui e vou observar como é que vocês se 

comunicam, porque que vocês se comunicam dessa forma, e a partir desse ambiente orienta-los, 

segundo a minha experiência e prática, quanto a melhor forma de se comunicar. Então, funciona muito 

bem.  
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Feito isso, essa abordagem com os executivos. A gente faz o modelo clássico de pesquisa. 

Então tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. O qualitativo a gente vai checar algumas 

percepções que vieram dos executivos com grupos focais. E o quantitativo, a gente abre prá todo 

mundo. É um grande censo. Então eu costumo dizer pro cliente: Ah, mais qual é o nível de resposta, 

estatisticamente, que a gente tem que ter para tornar as respostas válidas. Na verdade a gente não 

trabalha com esse olhar estatístico. Por que eu também não quero forçar as pessoas a responder. Se 

você tiver um nível baixo de resposta, significa meu caro amigo, que você está muito “mal na fita”. 

Você comunicação interna, você processo de comunicação, você não diz nada pras pessoas. É pouco 

relevante. As pessoas nem se preocuparam em responder a pesquisa. 

A gente trabalha dessa forma. Estou concluindo agora um diagnóstico para um cliente 

exatamente com essas três etapas que acabei de te apresentar.  

E como a gente apresenta o resultado?  

A área contratante, seja ela comunicação, rh, marketing e relações institucionais, pq cada 

empresa tem a sua estrutura, eu digo assim: olha, nós vamos ter um primeiro resultado total e irrestrito 

com tudo o que aparecer. Que eu vou colocar na sua mão. Ai juntos, você ciente do que veio, por que 

vai vir, elogios e críticas pra empresa, você está preparado para isso? Então eu não vou censurar nada 

e não vou abrir nenhum detalhe de quem falou o que, eticamente falando, mas a intenção é trazer um 

quadro completo.  

E a partir desse quadro completo nós vamos juntos combinar, politicamente, nós vamos fazer 

um lobby, do que nós vamos apresentar para a diretoria e para a presidência. Se a gente chegar a 

conclusão que não é o momento de contar toda a história para eles pq isso vai ser um tiro no pré, ou 

eles vão podar, ou não sei o que... nós vamos fazer isso juntos, mas com uma estratégia.  

Por que como comunicação interna tem uma verba restrita, quando você movimenta e faz um 

diagnóstico, você levanta muitas, mas muitas oportunidades. Muito além do budget previsto. Então prá 

que isso não seja frustrante para nós que nos dedicamos para o processo e para o cliente que está 

comprando o processo, a gente já aprendeu a separar o que é curto, médio e longo prazo. Sem 

descontruir. “Ah tá bom, você diagnosticou tudo isso, mas eu não posso ter uma TV corporativa 

agora”. E eu digo: tudo bem! Agora você não pode..., mas se teu público prefere receber informações 

por meio de uma tela de TV, eu entendo que a sua função como gestor desse processo dentro da sua 

organização e prever isso para o futuro. Por que um belo dia isso muda. E aí você vai atender a essa 

expectativa, a essa necessidade. Então a gente faz assim. A gente faz uma primeira apresentação sem 

censura alguma. São as vezes reuniões de 4 a 5 horas explorando todos os resultados. A gente deixa 

sedimentar um pouco isso, passar um pouco o susto. Para prá pensar tudo o que a gente colocou e aí 

nesse momento a gente não leva apenas o resultado, a gente leva também considerações do que pode 

ser esse plano de ação. Aí a gente trabalha e modela o que nós vamos falar abertamente para a direção 
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da empresa, no sentido de conquistar verba, conquistar recurso, tudo o que é preciso conquistar para 

de fato o trabalho acontecer. 

Entre a apresentação do diagnóstico e a implementação da ação, há um tempo para a 

organização assimilar, se preparar para essa implementação. Há um tempo para cada organização fazer 

o que é preciso. 

Demandas e ações, estratégias. 

Se as demandas e as ações são frutos do diagnóstico, sim e não. Depende do momento daquela 

estrutura comunicacional daquela empresa. Se é uma estrutura nova, verde, virgem ainda, muitas 

vezes não. Eles vão atendendo pedidos, chamados, preciso fazer uma campanha de SIPAT, preciso 

fazer dia das mães, e por aí vai. Não tem nada a ver com planejamento de comunicação. Nem 

desconfiam que a comunicação interna precisa se posicionar estrategicamente, para dai começar a 

colocar essas demandas organizacionais dentro de uma estratégia. Esse olhar é cada vez menos 

presente nas empresas por que as equipes de comunicação nas empresas são Juniors. Elas passaram 

por um processo de “juniorização”. Então o executivo que era mais sênior foi desligado. E aí você tem 

uma equipe cada vez mais enxuta. O que é bom para a agência, pois tem cada vez mais terceirização 

do serviço.  

O olhar é assim: nosso core business é vender carro, então eu não vou ter uma super equipe de 

comunicação. Eu vou terceirizar quando eu precisar. Só que a interlocução, ficou prejudicada. Ah tá 

bom, você precisa fazer uma campanha de segurança, por que segurança é importante, tem valor e pela 

lei você precisa de uma semana de SIPAT, ok, tudo bem. Mas dentro do que é esse principio e esse 

valor para sua marca e para a sua identidade corporativa, qual é a abordagem? Como que a 

comunicação interna vai convencer as pessoas a ter uma atitude mais segura? Essa reflexão está muito 

longe do executivo, do dia a dia de comunicação interna. 

Pastelaria / estratégia 

Estratégia é usada, não é modismo. O que eu sinto é que as empresas, e quem trabalha dentro 

dessas organizações, tem por obrigação conhecer a estratégia do negócio. Isso mudou bastante. Há 10 

ou 15 anos atrás, havia um nível de alienação maior, como se a estratégia do negócio fosse só aquela 

pontinha da pirâmide dos macro-executivos, CEO, presidentes, diretores. Isso mudou de nós, até 

porque cada um de nós procura cada vez mais um propósito no trabalho. As pessoas querem entender 

o que elas fazem, e o que impacta na vida de outras pessoas. Esse olhar mais holístico, mais 

abrangente, que tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo de causas globais.  

Como você vê uma IBM, Siemens, falando de causas globais que quando você olha, você diz: 

não tem nada a ver com o negócio deles. Mas no fundo, tem tudo a ver com o negócio deles!  

Entendimento de que o negócio tem que ter uma estratégia para sobreviver, isso é claro. Mas o 

entendimento da estratégia do negócio e o entendimento para chegar na estratégia de comunicação aí 

está muito ruim ainda. Então quando a gente fala que é pastelaria, que é apagar incêndio, é por que a 
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gente permite que seja assim. Eu sinto que nós comunicadores, temos por toda nossa formação, 

dificuldade e uma certa preguiça de implantar um olhar mais estratégico. A gente reclama que não tem 

tempo, verba e equipe, mas também a gente não faz nada para mudar isso. E a gente se “vira nos 30” 

para entregar as coisas. E aceita a trabalhar em sub condições de trabalho.  

Um advogado não pega uma causa um dia antes da audiência, sem conhecer o processo e com 

a única instrução de que o cliente deve ser inocentado. Um médico não faz uma cirurgia sem o mínimo 

de exames pré-cirurgicos. A gente aceita trabalhar assim. Então tem um mea-culpa na minha cabeça 

muito claro, que se a gente não evolui e não esta posicionada politicamente de uma forma mais 

expressiva dentro das empresas por nossa própria causa. Enquanto a gente continuar aceitar a trabalhar 

assim, não fazendo nossa lição de casa. Você conhece alguma área de comunicação que pede um 

espaço pra falar da sua estratégia? Eu não conheço. Todas as áreas montam suas estratégias para falar 

do objetivo do negócio, cadê a comunicação montando a sua estratégia para atender os objetivos dos 

negócios? Então meu, precisamos pensar assim. O mundo administrativo é assim, prá que que você 

existe? Se amanhã você simplesmente resolver não fazer mais nada de comunicação, o que aconteceria 

com essa organização, e ninguém sentir falta... você está “ferrado”.   

Não adianta falar que precisa ser reconhecido e precisa ter budget maior, se não fizer por 

merecer.  

Há momentos que a gente sente que a estratégia de comunicação realmente está alinhada à 

estratégia do negócio e tem uma reflexão de estratégia por trás do pedido.  

Mas muitos não, eu sempre faço e vou continuar fazendo. É assim que funciona. Estou 

agradando meu diretor e estou entregando. Estamos em um ano de crise não vamos pensar nada 

diferente. Eu conheço meu público, a gente ouve muito isso. Não, não, eu conheço meu público isso 

não funciona aqui. A percepção de que conhece o público é de que está no mesmo ambiente, por que 

vai almoçar no refeitório da empresa... é este o “conheço meu público”. Que até é uma vivência, mas 

nunca é o suficiente para montar uma estratégia de comunicação. 

Tem momentos que a demanda de ações para a agência é realmente uma execução, um 

produto, um banner, etc. 

Classicamente ainda se trabalha com um planejamento anual. É um recorte dos 12 meses, eu 

olho e vejo, como foi nosso ano anterior, o que precisa ser continuo, ou até fazer um diagnóstico para 

ver o que mudou no ambiente, posicionamento, e por aí vai. Então vamos ver o que cabe dentro de 

janeiro a dezembro. E então fazemos um engajamento de líderes para levantar o que será preciso fazer 

nesse período. É bem complexo e a gente consegue fazer, é bem difícil revisitar isso ao longo do ano. 

Uma coisa é planejar, outra coisa é cronogramar. Que no papel fica tudo bonitinho, mas no dia a dia, 

as coisas vão mudando e as ações às vezes ficam empasteladas. E administrar o calendário anual é um 

grande desafio para a agência e para a empresa. E muitas vezes, é muita coisa sem ter necessidade 

mesmo, sem um sentido, relevância, que às vezes tira o sentido e a luz do que realmente é preciso.  
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Recursos – efetividade 

O diagnóstico nem sempre é uma verdade absoluta. Dele deriva uma plano de ação, mas essa 

plano de ação não é um pacote, imutável. É um registro, é importante, é um norte, mas não tem força 

mandatória, que talvez pudesse ser ruim também, que faz com que todos os recursos e iniciativas 

respeitem o que está determinado. Depende muito das equipes que mudam muito. É muito fácil um 

investimento em diagnóstico se perder. Por isso até que ele cai em descrédito. Por exemplo, pesquisa 

de clima é um super investimento, mas que é tem partes que fazem a lição de casa e partes que não 

dentro da organização.  

Acho que esse momento de revisitar o diagnóstico e o planejamento para verificar se não vai 

haver perda, é um passo importantíssimo, sem dúvida, mas acaba ficando sem dono e guardião dentro 

da organização. Se houvesse uma área de planejamento geral estratégico, que até existe dentro das 

empresas. Ou uma área de inovação, que neste momento está com muita visibilidade, que pudesse 

ajudar a não perder esse mapa que foi feito e que ele pudesse ser mais aproveitado. Mas ele acaba não 

tendo essa disciplina e gestão.  

Diagnóstico – Ameaça detectada e prevenção de crises 

A gestão de crise é uma fala nova. Pouco a área de comunicação interna absorveu que o 

trabalho que a gente faz pode prevenir crises. A gestão de crises, os comitês acontecem em um nível 

mais sênior, sempre trabalhada da porta da fora, que na maior parte das vezes a comunicação interna 

nem faz parte. 

[por que você tem esse gap entre as estratégias negocio x comunicação, então a comunicação 

não está alinhada nesse processo]  

A gestão de pessoas, e a comunicação com pessoas, não faz parte ainda desse processo.  

Mas já passei por situação de diagnósticos, que a gente levanta, em que os funcionário 

levantam pontos que a gente alerta sobre possíveis crises, por exemplo em âmbitos legais trabalhistas.  

A gente mostra assim: além de tudo o que você queria saber, nós levantamos isso aqui.  

Mas não posso dizer que com isso prevenimos uma crise. Mesmo por que para reconhecermos 

que um diagnóstico, por exemplo, de comunicação interna ajudou a prevenir uma crise. A 

comunicação interna deveria fazer parte de uma estrutura da organização que lida com o 

gerenciamento de crises. 

Metodologia 

1ª imersão: briefing (imersão), para desenhar o diagnóstico.  

Nenhum diagnóstico é igual ao outro. Quando a gente chega pra diagnosticar a gente precisa 

causar o mínimo impacto possível. Posso dizer que muitas vezes o diagnóstico que nós fizemos foi o 

primeiro que a empresa fez. Então, tudo o que é primeiro tem dois lados da moeda, gera receio e 

insegurança com o processo investigativo, por entrar na intimidade da organização. Precisa modela o 

diagnóstico em uma linguagem para aquela organização que ela aceite. Um modelo adaptável, a gente 



230 

 

não impõe uma modelo, a gente vai dançando conforme a música. Estruturamos todas as ações e 

combinamos com o cliente com quem vamos falar. Nosso espírito é fazer com que as pessoas 

entendam o processo, é um processo que pertence a empresa. Com o diagnostico, nós também 

queremos dar o primeiro passo de também aculturar aquela empresa para a comunicação. Então é dizer 

assim, o nível de maturidade de vocês para comunicação é mais esse do que aquele, então vamos 

tentar essas soluções?  

Tentativa e erro. Tabulamos e usamos a análise de discurso, que uma entrega qualificada dos 

resultados.  

Caráter flexível do modelo. Diante das instabilidades é preciso  

Tomada de decisão 

As pessoas tem medo de tomar decisão, querem responsabilidades, querem ser autônomas, 

elas ficam ansiosas e não conseguem assumir.  

 Se o tomador de decisão não estiver envolvido com o processo de comunicação, no momento 

da proposta de ações definida de acordo com as o prognóstico levantado pelo diagnostico, o tomador 

acaba barrando e isso é frustrante, pois é um trabalho árduo que acaba se perdendo devido às 

estruturas serem Top-down 

[e a comunicação não estar alinhada. Ou seja, se a comunicação não estiver alinhada o 

diagnóstico acaba se perdendo. Por isso talvez que ele não seja feito. ] 

O maior mau estar com os cliente são essas situações que houve um preparo, para chegar 

naquilo, se fala muito pouco e apenas há lugar para apresentar a solução resumidamente e não o 

contexto em que ela foi concebida. E aí ficamos a mercê do executivo pra tomar a decisão.  

Precisamos nos emponderar para tomar decisão, para que nossa definição seja entendido. 

Argumentar com o tomador de decisão, as razões pelas quais se escolheu aquele caminho para as 

ações propostas. Não simplesmente aceitar que por que o executivo ocupa tal cargo ele tem a verdade 

suprema, nem sempre ele é a pessoa mais habilitada naquele assunto para tomar aquela decisão. [Mas 

a comunicação tem medo, e não se posiciona com justificativas reais. E então continua sempre no 

operacional. A organização não vai enxergar o que a comunicação pode trazer de valor para a 

empresa.]  

No discurso a pesquisa e a comunicação tem valor, mas na prática a coisa é bem rustica. Já há 

essa percepção.  

 

[Muito obrigada!] 


