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Resumo 

 
Pesquisa sobre os eventos da Universidade Metodista de São Paulo na busca de verificar a 
eficiência dos mesmos no cumprimento dos objetivos e metas organizacionais. Com base na 
pesquisa bibliográfica, se buscou entender as organizações, relacionando as comunicações 
que dispõem para contato com seus públicos, dentre as quais: publicidade, relações públicas, 
assessoria de imprensa e, principalmente, os eventos. Através da literatura existente, 
procurou-se averiguar tipologias e funções dos eventos e, ainda, perceber se funcionam como 
ferramentas estratégicas da comunicação organizacional. A metodologia consiste em pesquisa 
bibliográfica e documental, além de estudo de casos organizacionais. Foram aplicados 
questionários ao público participante dos eventos: “Dia da Universidade Aberta” (voltado ao 
público externo da Instituição) e “Aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior” 
(voltado para o públ ico interno da Universidade), ambos desenvolvidos pela UMESP. Além 
disso, foi feita entrevista semiestruturada com o Diretor de Comunicação da Instituição, 
estabelecendo uma relação entre o que o públ ico percebeu durante os eventos e o que a 
Universidade pensou ao decidir pelas suas realizações.  

 
Palavras-chave 
Comunicação organizacional. Eventos. Universidade.  
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Resumen 
 
Investigación sobre los eventos de la Universidade Metodista de São Paulo en busca de 
verificar su eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos de la organización. Basado 
en la literatura, hemos tratado de entender a las organizaciones,  en relación con las 
comunicaciones que tienen con sus públicos, entre ellas: publicidad, relaciones públicas, 
asesoría de prensa, y especialmente los eventos. A través de la literatura, se estableció tipo de 
eventos y funciones, y también se dio cuenta de que funcionan como herramientas 
estratégicas de comunicación organizacional. La metodología consiste en la investigación 
bibliográfica y documental, y el estudio de casos organizacionales. Han sido aplicados 
cuestionarios a los participantes de los eventos: “Dia da Universidade Aberta” (generado para 
el público externo de la Institución) e “Aniversário do Instituto Metodista de Ensino 
Superior” (pensado para el público interno de la Institución), los dos desarrollados por 
UMESP. Además, fue hecha una entrevista semiestructurada con el Director de Comunicación 
de la Institución, estableciendo una relación entre lo que el público se dio cuenta durante los 
eventos y lo que la Universidad ha pensado al hacerlos. 
 
Palabras-clave 
Comunicación organizacional. Eventos. Universidad. 
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Abstract 
 

Research on the events of the Universidade Metodista de São Paulo in search of verifying 
their efficiency in organizational goals and objectives. Based on the literature, we sought to 
understand organizations, relating to communications that they have with their audiences, 
among them: advertising, public relations, media relations, and especially events. Through the 
literature, it was established types of events and functions, and also realize that they function 
as strategic tools of organizational communication. The methodology consists of 
bibliographic and documentary research, and study of organizational cases. Questionnaires to 
the participant of public events were applied in two occasions: “Dia da Universidade Aberta” 
(facing the external public of the institution) and “Aniversário do Instituto Metodista de 
Ensino Superior” (facing the workforce of the University), both developed by UMESP. In 
addition, semi-structured interview was taken with the Communications Director of the 
Institution, establishing a relationship between what the public realized during events and 
what the University thought when decided to do these events. 
 
Key-words 
Organizational communication. Events. University. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo que aqui se inicia surge alguns anos atrás quando esta pesquisadora assumiu a 

Divisão de Eventos da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, situada em Santa 

Catarina. Foi o dia a dia profissional que fez nascer a inquietude típica do pesquisador que ao 

se deparar com o objeto de pesquisa chega a questionamentos, a dúvidas, a porquês que o 

levam a buscar suas respostas.  

Os eventos tornaram-se, desta forma, o eixo central desta investigação. Fez-se a opção 

de estudá-los dentro da Universidade, ambiente já familiar pelo próprio trabalho assumido na 

Divisão de Eventos citada acima. Após definir-se pelos eventos no âmbito universitário 

pensou-se na Instituição a ser procurada: por que não estudar a Universidade Metodista, que 

por sua magnitude, em termos de números de alunos (mais de 13.612 na graduação presencial 

e 12.934 na  graduação à distância), da quantidade de cursos de graduação que possui (38 

presenciais 17 à  distância), da quantidade de cursos de pós-graduação lato sensu (25 

presenciais e 4 à distância) se mostraria adequada? Estes números somados à grande estrutura 

física que possui mostraram-se interessantes a esta pesquisa, que buscava uma instituição 

abalizada e já consolidada. 

Realizada a escolha pelos eventos do âmbito universitário da Universidade Metodista de 

São Paulo, iniciou-se o raciocínio quanto aos acontecimentos que seriam estudados. Desta 

forma, foram eleitos, juntamente com a Diretoria de Comunicação (Dicom) desta Instituição, 

dois eventos: um voltado ao público externo, o Dia da Universidade Aberta (DUA), e outro 

voltado ao público interno, o aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior.  

Buscou-se eleger eventos que fossem estratégicos à Universidade e, além disso, que 

fossem geridos pela Dicom, dado o caráter organizacional que se deseja desvelar. Outro fator 

preponderante na escolha foi a ocorrência dos eventos no segundo semestre de 2013, época 

em que esta pesquisa se realizaria efetivamente. O Aniversário do Instituto Metodista de 

Ensino Superior (IMS) revelou-se um evento extremamente tradicional para a Universidade, 

existindo desde o fundamento da Instituição. Ele vem se perpetuando no tempo e, em 2013, 

teve a participação de 389 funcionários.  

Já o Dia da Universidade Aberta existe desde 2009 e foi criado a partir de uma 

necessidade da própria Universidade: de melhor se comunicar com os seus futuros alunos e 
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estudantes do ensino médio. No ano de 2013, o DUA contou com cerca de 3500 participantes, 

que visitaram o campus e experimentaram um pouco da vida universitária.    

Para realizar este estudo, tais eventos foram acompanhados in loco por esta 

pesquisadora que pôde perceber as nuances e as características próprias de cada um deles. 

Viu-se a estrutura comunicativa que utilizaram e, ainda, fez-se uma avaliação dos pontos 

positivos e negativos visualizados e fotografados para esta pesquisa. Além disso, foi feita a 

aplicação de questionários ao público presente como forma de perceber o que os participantes 

absorveram em relação a estas estratégias comunicativas usadas pela Universidade. 

A Metodista também foi ouvida neste estudo como promotora dos eventos acima 

narrados. Portanto, apresenta-se também uma entrevista com o Diretor de Comunicação da 

Instituição, Paulo Roberto Salles Garcia, com o o bjetivo de entender como a Universidade 

vem pensando e desenvolvendo dois de seus eventos mais estratégicos: o Dia da Universidade 

Aberta e o Aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior.  

Acredita-se na importância deste estudo justamente por trazer novas informações ao 

âmbito dos eventos dentro do ambiente universitário. Vê-se sua relevância para o avanço da 

ciência pelo fato de possibilitar a implementação de estratégias de comunicação mais eficazes 

para as Universidades. A bibliografia atual que faz referência ao tema limita-se, na maioria 

dos casos, a analisar os eventos encarando-os somente em termos procedimentais, voltados ao 

seu modus operandi, o que não se mostra completo à realidade vivida nas Universidades e nas 

Organizações de forma geral. Buscou-se, assim, trazer uma discussão ampla que abordasse os 

eventos averiguando os papéis que têm assumido face às metas e ao s objetivos 

organizacionais. 

No capitulo I, foram abordadas as organizações como agrupamentos humanos que 

nasceram com o homem e co existem até hoje com a s ociedade. Alguns conceitos de 

organização foram expostos, bem como os seus objetivos e as tipologias que podem assumir. 

As organizações contemporâneas, presentes em um cenário de mudanças exacerbadas, 

também foram enfatizadas nesta parte do estudo, que trouxe, ainda, as percepções teóricas 

sobre o tema. Na tentativa de entender o ambiente das organizações, base de onde se estrutura 

a comunicação organizacional, foram discutidas as teorias Clássica e das Relações Humanas, 

a Burocracia (estruturada por Max Weber) e a Escola dos Sistemas Sociais. Esta última será a 

responsável pelo suporte teórico desta pesquisa por entender a organização como um todo, um 
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sistema complexo que combina elementos estruturais e humanos integrados ao 

macroambiente. Por fim, foram abordadas as estratégias que podem ser assumidas pelas 

organizações e a necessária e, por que não dizer, vital interação com seus variados públicos. 

 No capítulo II, a discussão fica a cargo da comunicação organizacional. As diferentes 

terminologias que vêm sendo usadas para se referir a ela, o formato integrado ou fragmentado 

que pode assumir e o m odelo comunicacional proposto por Kunsch que a divide, para fins 

acadêmicos e de estudos, em: comunicação administrativa, interna, institucional e 

mercadológica. Foram abordadas, ainda, as funções insertas no dia a dia organizacional, tais 

como: assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e propaganda, marketing, 

editoração e eventos, oferecendo-se, desta forma, um pouco do p anorama comunicacional 

vivido no cotidiano das organizações. 

No terceiro capítulo desta pesquisa, o evento foi ressaltado. Seu conceito, a relação 

direta que deve ter com o público de interesse, suas vertentes institucional e mercadológica e 

os potenciais benéficos que proporciona às organizações. Além disso, se verificaram as 

variadas tipologias que possuem, bem como as sensações hedônicas que promovem no 

público participante. Seu entendimento como estratégia comunicacional e s ua função de 

gerador de mídia espontânea para a organização, também foram abordados neste capítulo. 

Conhecer a organização objeto do estudo é fundamental para que se identifiquem suas 

principais características e, ainda, para que se entendam mais facilmente suas ações. Nesta 

perspectiva, foi apresentada, no c apítulo IV, a Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP). Em primeiro lugar, foi feita uma análise do termo universidade (enfatizando seu 

papel enquanto integrante de um sistema social global) e, no segundo momento, foi elaborada 

a análise da Universidade Metodista no c ontexto organizacional, exibindo seu histórico e 

status atual, dados quantitativos e sua comunicação, que engloba a estrutura de trabalho, os 

públicos de interesse e, principalmente, os eventos que tem desenvolvido para os públicos 

internos e externos.  

Vale dizer que a pesquisa efetuada para esta dissertação teve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (constante nos anexos desta dissertação), sob parecer número 375.491, 

relatado em 22 de agosto de 2013. Após análise do CEP, o trabalho foi aprovado sem reservas 

nos seguintes termos: “trata-se de estudo muito bem definido e d e relevância social para o 
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avanço da ciência, assim como pelo fato de possibilitar a i mplementação de estratégias de 

comunicação mais eficazes para a universidade”.     

No quinto e último capítulo foi exibida a visão do público sobre os eventos em estudo, 

refletindo a percepção dos participantes coletada a partir de 92 questionários aplicados no Dia 

da Universidade Aberta e 40 questionários aplicados no Aniversário do Instituto Metodista. 

Ainda neste capítulo, foi exposta a en trevista realizada com o Diretor de Marketing e 

Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Roberto Garcia Salles, 

realizada na busca de entender o desenvolvimento dos eventos pela Instituição.  
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Capítulo I – AS ORGANIZAÇÕES 
 

“Quanto mais desenvolvida for uma sociedade, mais ela se valerá de organizações” – 
(KUNSCH, 2003, p.20). 

 

 

 

Neste capítulo, serão abordadas as organizações como agrupamentos humanos que 

nasceram com o homem e co existem até hoje com a s ociedade. Alguns conceitos de 

organização serão abordados, bem como os seus objetivos e as tipologias que podem assumir. 

As organizações contemporâneas, presentes em um cenário de mudanças exacerbadas, 

também serão enfatizadas nesta parte do estudo, que trará, ainda, as percepções teóricas sobre 

o tema.  

Na tentativa de entender o ambiente das organizações, base de onde se estruturará a 

comunicação organizacional, serão discutidas as teorias Clássica e das Relações Humanas, a 

Burocracia (estruturada por Max Weber) e a E scola dos Sistemas Sociais. Esta última será a 

responsável pelo suporte teórico desta pesquisa por entender a organização como um todo, um 

sistema complexo que combina elementos estruturais e humanos integrados ao 

macroambiente. Por fim, se abordarão as estratégias que podem ser assumidas pelas 

organizações e a necessária e, por que não dizer, vital interação com seus variados públicos. 

 

1.1 As organizações no contexto social 
 

As organizações não são uma invenção da contemporaneidade. Seu surgimento se 

confunde com o próprio processo de evolução humana, que, desde o início dos tempos, 

mostra que elas estão presentes. As grandes transformações sociais da história têm sido 

essencialmente baseadas em organizações. A ascensão do império romano, a disseminação do 

cristianismo, o c rescimento e o de senvolvimento do c apitalismo e do s ocialismo foram 

realizados através delas.  

Mostra-se, portanto, impossível de compreender a sociedade, e suas respectivas 

comunicações, sem se considerar o contexto organizacional. Amitai Etzioni (1972, p.8) 

explica que “os faraós delas se utilizaram para construir as pirâmides, os imperadores da 

China delas se utilizaram, há milhares de anos, para construir grandes sistemas de irrigação e 

os primeiros papas criaram uma igreja universal a fim de servir a uma religião universal”.  
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No entanto, é hoje que se assiste a sua multiplicação. Elas assumiram um valor sem 

precedentes na sociedade e no c otidiano das pessoas. Um número incomensurável de 

organizações surge continuamente como forma de satisfazer as necessidades mais variadas 

dos seres humanos. Margarida Kunsch (2003, p.20) chega a dizer que “a sociedade se 

transformou em uma sociedade das organizações, na qual todas ou quase todas as tarefas são 

feitas em e por uma organização”. Tal entendimento é confirmado por Etzioni (1972, P.7): 

 

Nascemos em organizações, somos educados por organizações, e quase todos nós 
passamos a vida a trabalhar para organizações. Passamos muitas de nossas horas de 
lazer a pagar, a jogar e a rezar em organizações. Quase todos nós morremos numa 
organização, e quando chega o m omento do f uneral, a maior de todas as 
organizações – o Estado – precisa dar uma licença especial. 

 
Para Richard Hall (2004, p.1), a sociedade foi totalmente absorvida pelas 

organizações: “a duração da nossa vida tem a presença constante das organizações. É 

simplesmente impossível escapar delas. As organizações são tão inevitáveis quanto a morte e 

os impostos”. Resta claro, portanto, que a civilização contemporânea, com todas as 

necessidades que possui, depende, em grande parte, das organizações.  

Elas tornaram-se, portanto, um termo próprio do di a-a-dia em sociedade, “um meio 

ambiente feito pelo homem, a ecologia social da sociedade pós-capitalista”, de acordo com os 

dizeres de Peter Drucker (1993, p.30-31). Vive-se, assim, a sociedade das organizações: 
 

Na sociedade organizacional, muitos produtos e serviços essenciais para a simples 
sobrevivência somente se tornam disponíveis quando há organizações empenhadas 
em realizá-los. A qualidade de vida depende delas em grande parte: serviços de 
saúde, fornecimento de energia, segurança pública, controle de poluição – tudo 
depende de alguma empresa ou organização (MAXIMIANO, 2000, p.28).      

 

As organizações viabilizam todo o funcionamento social, abastecendo as necessidades 

humanas de forma primária (alimentação, segurança e habitação, por exemplo), mas também 

de forma secundária, com atividades como lazer e qualidade de vida. O agrupamento e, 

consequentemente, a f ormação de organizações parece ser, então, o meio para se atingir 

eficazmente as necessidades que a sociedade possui. 

Juan Díaz Bordenave (2006, p.8) explica que o hom em “está rodeado pelo meio 

ambiente físico, mas, sobretudo, pelo meio ambiente social, composto por outras pessoas com 

quem ele mantém relações de interdependência”. O homem mostra-se, desta maneira, mais do 

que um indivíduo isolado, revela-se como um ser social que, a partir do agrupamento, busca 
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ampliar suas aptidões, aprimorar suas habilidades e expandir seus conhecimentos. O homem 

contemporâneo é, portanto, o homem agrupado através das organizações. 

Ao tentar explicar sua ideia de organização, Peter Drucker (1993, p. 2 7) enfatiza, 

justamente, o c aráter de agrupamento que possui. Ele afirma que “uma organização é u m 

grupo humano, composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma tarefa 

comum”. Nesta abordagem, dois pontos chamam atenção. Primeiro, a importância que o autor 

dá ao fator humano, admitindo que, sem este, não haveria a formação de organizações. E, em 

segundo lugar, a especialização que a organização deve possuir: “uma organização é ef icaz 

somente se concentrar-se em uma tarefa. A orquestra sinfônica não tenta curar doentes, ela 

toca música. O hospital cuida de doentes, mas não tenta tocar Beethoven”.    

Vê-se, desta forma, que a s ociedade tem sido uma espécie de estimuladora do 

aparecimento e desenvolvimento das organizações. As mudanças sociais tornaram o ambiente 

mais compatível com as organizações, que passaram a se utilizar de ações de planejamento, 

coordenação e controle para suprir as necessidades humanas:  

 
Em qualquer lugar onde pessoas se reúnam para atingir um propósito comum, a 
organização se desenvolve. Ela é necessária para qualquer empreendimento do 
mais simples ao mais complexo, desde a abertura de uma trincheira até a condução 
de um consórcio industrial, uma empresa multinacional, um exército, ou o governo 
de uma nação. (MATTOS, 1980, p.23-24). 

 
No entanto, é i mportante chamar atenção para o fato de que, muitas vezes, as 

organizações, que deveriam atuar como instrumentos da sociedade, acabam cumprindo o 

papel contrário. “A organização ao invés de ser uma obediente servidora da sociedade, passa, 

às vezes, a dominá-la. A sociedade moderna – longe de ser uma reunião comunitária – 

aproxima-se frequentemente de um campo de batalha onde se chocam organizações 

gigantescas” (ETZIONI, 1972, p.8) . Vê-se, portanto, que o e mbate entre organizações, 

notadamente no que concerne à concorrência desenfreada, pode levar a descaracterização de 

seu objetivo principal: a satisfação das necessidades humanas.  

Além disso, a má gestão organizacional também pode afetar negativamente a vida em 

sociedade. Para Maximiano (2000, p. 29), é dramático o impacto do mau funcionamento de 

uma organização. Ele lembra diversos casos de ineficiência e o s exemplifica: numa cidade 

inundada pelas chuvas, no baixo nível de ensino, na necessidade de pagar planos de saúde ou 

pensão, nas filas dos hospitais públicos, todos estes são problemas que têm sua origem na 

inexistência ou na insuficiência de algum tipo de organização.     
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Feitas estas primeiras considerações, percebe-se a i mportância que as organizações 

possuem para o dia-a-dia contemporâneo. Presentes na vida em sociedade e ocupando lugar 

em todas as esferas sociais, elas são responsáveis pela realização de grande parte do que é 

feito na atualidade. Desta forma, absortos em organizações, os homens pós-modernos traçam 

seus caminhos e suprem suas necessidades.  

 

1.2 Definição das organizações 

 

March e Simon enfatizam, em sua obra Organizations, que “é m ais fácil mostrar as 

organizações do que tentar defini-las” (apud Maximiano, 2000, p. 86). De fato, ver e conviver 

com estas unidades sociais é tarefa corriqueira na vida atual. Elas estão presentes na escola 

em que se estuda, na universidade de que se faz parte e no governo do qual se integra. 

Todavia, como definir estas organizações?  

Alexandre Morgado Mattos (1980, p.12) explica que o t ermo organização, 

etimologicamente, procede do g rego organon, que significa órgão. É desta noção que se 

compreende sua destinação essencial: preocupar-se com os órgãos criados pelos homens para 

o desempenho de certas funções visando atingir determinados fins. As organizações podem 

ser entendidas, desta forma, como congregações de pessoas com objetivos comuns. Incluem-

se, neste extenso rol, as empresas privadas, as públicas, as governamentais, as associações 

civis, as organizações não-governamentais, entre outras. Kunsch (2003, p.27) as define como: 
 

Aglomerados humanos planejados conscientemente que passam por um processo 
de mudanças, se constroem e reconstroem sem cessar e visam obter determinados 
resultados. São inúmeras as organizações, cada uma perseguindo os seus próprios 
objetivos, dotadas de características próprias, com uma estrutura interna que lhes 
possibilita alcançar os objetivos propostos, mas dependente, como subsistema, de 
inúmeras interferências do ambiente geral, numa perspectiva sistêmica. 

 
 Nesta definição, percebem-se as organizações como integrantes de um ambiente geral: 

a sociedade, que interage e interfere no subsistema: a organização. Vê-se que ela não pode ser 

concebida como uma forma isolada do contexto social. Deve ser encarada em uma 

perspectiva holística que a vincula ao ambiente em que atua. Inclui, portanto, aspectos sociais, 

econômicos, políticos, tecnológicos, culturais e muitas outras variáveis da sociedade.  

No entanto, esta visão global não é a que, muitas vezes, impera no e studo das 

organizações. A visão compartimentada, alheia ao todo, é constantemente percebida e sobre 

ela Edgar Morin (2011, p.54) faz uma crítica: 
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A inteligência parcelarizada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, 
reducionista, rompe o complexo do mundo em fragmentos separados, fraciona os 
problemas, separa o que está ligado, unidimensionaliza o multidimensional. Trata-
se de uma inteligência simultaneamente míope, hipermetrope, daltônica, caolha, na 
maior parte das vezes termina cega. 

 

Percebe-se, assim, que a organização é muito mais que setores fragmentados. É o 

resultado sistêmico de uma interação social. A noção de organização, formulada por Mattos 

(1980, p.12), auxilia a entender esta perspectiva. Ele oferece dois conceitos distintos, mas 

complementares, para o termo. Desta forma, apresenta o primeiro conceito: 

 
Organização significa estudar órgãos e sobre eles agir, isto é, sobre as empresas, 
instituições e empreendimentos humanos, com o f im de torná-los mais eficazes e 
eficientes. [...] Tudo isso levando em conta os aspectos ambientais, éticos, 
espirituais e humanos do problema; e tendo em vista que os empreendimentos 
humanos são constituídos por homens e existem pelos homens e para os homens.    

  

Percebe-se, neste conceito, a preocupação em unir a organização ao ambiente em que se 

encontra. Assim, conectam-se à organização uma série de interações que influenciam suas 

atividades. Com a mesma perspectiva, é apresentado o segundo conceito oferecido pelo autor: 
 

Organização significa um órgão, ou seja, um meio ou instrumento pelo qual um ato 
é executado ou um fim é al cançado. Por conseguinte, um conjunto de órgãos, 
funcionando para um fim determinado, forma um aparelho ou um sistema. Quando 
este conjunto funciona conjugado a outros conjuntos para um fim mais amplo, ele 
passa a constituir um subsistema desse sistema maior. E assim sucessivamente até 
o infinito (MATTOS, 1980, p.13). 

 

Mais uma vez, o autor chama atenção para a co ndição intrínseca à organização: seu 

caráter sistêmico, que a insere em um contexto maior. Já Etzioni (1972, p.9), traz uma 

abordagem diferente para o termo. Ele enfatiza o fator humano como principal característica 

das organizações, percebendo-as como: “unidades sociais (ou agrupamentos humanos) 

intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos. Incluem-

se as corporações, os exércitos, as escolas, os hospitais, as igrejas e as prisões”. Dois pontos 

merecem atenção neste conceito.  

O primeiro diz respeito à organização como unidade, que simboliza a união entre os 

membros com a finalidade de se chegar a um objetivo comum. Tal unidade social, no entanto, 

não quer dizer unanimidade. O caráter humanista deste conceito leva em conta, portanto, as 

diferentes especificidades dos entes que compõem a organização, revelando-os como seres 

distintos, sujeitos a diversas mediações.   
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O segundo ponto que deve ser ressaltado é o fato de que estas unidades sociais estão 

ligadas, continuamente, à construção e à reconstrução, ou seja, são adaptáveis de acordo com 

o tempo e com as próprias necessidades sociais que vão surgindo. Deve-se haver, portanto, 

uma mutação constante para que não se chegue à obsolescência e nem ao desaparecimento da 

organização. 

Blau e Scott (1970, p. 13) também reforçam a importância do s er humano para o 

surgimento e manutenção das organizações. Eles ensinam que, apesar de possuírem várias 

espécies, terem finalidades diferentes, tamanhos e co mplexidades distintas, as organizações 

possuem uma característica em comum: o agrupamento de homens em torno de um objetivo. 

Assim, afirmam: 

 
Se a feitura de uma tarefa requer mais do que um punhado de homens trabalhando 
juntos, eles não podem agir deixando cada um fazer aquilo que julgar que deva ser 
feito; antes, é preciso que eles se organizem. Estabelecem, então, um clube, ou uma 
empresa, organizam um sindicato ou um  partido político, ou fundam uma força 
policial ou um hospital, e formulam regras que irão governar as relações entre os 
membros das organizações e os deveres de cada um deles. 

 

Essa coletividade unida também é evidenciada em um conceito bastante completo trazido 

por Hall (2004, p.30):  

 
Uma organização é u ma coletividade com uma fronteira relativamente 
identificável, uma ordem normativa (regras), níveis de autoridade (hierarquia), 
sistemas de comunicação e sistemas de coordenação dos membros 
(procedimentos); essa coletividade existe em uma base relativamente contínua, está 
inserida em um ambiente e toma parte de atividades que normalmente se 
encontram relacionadas a um conjunto de metas; as a tividades acarretam 
consequências para os membros da organização, para a própria organização e para 
a sociedade.  

 

É desta maneira, portanto, que surgem as organizações: emergem as necessidades, há o 

agrupamento, a união de forças entre os homens e, finalmente, os objetivos são alcançados. A 

partir desta união social são geradas as regras, as divisões de trabalho, as hierarquias e o s 

procedimentos. Estas características (que serão abordadas mais a frente neste capítulo) fazem 

das organizações sistemas complexos, capazes de gerar consequências para si e para a própria 

sociedade que as permeia. 

 

1.3 Os objetivos organizacionais 
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Nos conceitos acima trazidos, fez-se menção de que as organizações são formadas por 

agrupamentos humanos que perseguem um ou vários objetivos. Os objetivos são, portanto, a 

razão de ser das organizações, o que as motiva, as faz funcionar contínua e eficazmente. 

Muitas vezes, no e ntanto, os objetivos organizacionais alteram-se com o t empo, não 

conseguem ser cumpridos e, até mesmo, tomam uma proporção maior que a própria 

organização. Estes desvios dos objetivos organizacionais passam a ser explicados agora. 

O primeiro tipo de desvio nos objetivos acontece quando as organizações adquirem 

necessidades que se apoderam delas mesmas. Etzioni (1972, p.13) explica tal fenômeno 

afirmando que “isso ocorre, por exemplo, quando uma organização para o levantamento de 

fundos, gasta mais dinheiro em pessoal, prédios e publicidade, do que na caridade, para a qual 

se levantam os fundos”. O que acontece, nestes casos, é que as organizações deixam de seguir 

seus objetivos principais para arcar com outras necessidades.  

Além disso, é importante ressaltar que os objetivos organizacionais não devem se 

confundir com os objetivos dos profissionais insertos na organização. Este seria um segundo 

tipo de desvio de objetivo caso ocorresse. O objetivo organizacional deve, sim, ser formado a 

partir da coletividade que dela faz parte. É evidente que recebe influências dos objetivos de 

diretores, comissões e subordinados, mas não reflete exclusivamente os objetivos isolados de 

nenhum deles. 

Na prática, porém, os objetivos organizacionais são estabelecidos com base em um jogo 

de poder, “que inclui diversos indivíduos e grupos, dentro e fora da organização, através da 

referência aos valores que dirigem o comportamento em geral e o comportamento específico 

dos indivíduos e grupos importantes numa determinada sociedade” (ETZIONI, 1972, p.17).  

Neste sentido, entram em embate, a fim de determinar os objetivos organizacionais, 

fatores internos às organizações, tais como: forças de determinados departamentos ou 

divisões, personalidades e lideranças, e também fatores externos, tais como sindicatos e 

comunidade que podem pressionar a organização no sentido de tomar uma ou outra decisão.  

A substituição de objetivos também pode ocorrer no a mbiente organizacional. Ela 

acontece quando uma organização substitui seu objetivo legítimo por outro para o qual não foi 

criada. Há, portanto, uma inversão dos valores dos objetivos, que passam de uma importância 

fundamental para pouca ou ne nhuma relevância. Etzioni (1972, p.21) explica que esta 

mudança acontece no a mbiente organizacional quando “no seu processo de formação, de 

obtenção de recursos e de mobilização de pessoal, formam-se grupos de interesse, mais 

preocupados em preservar e construir a organização que em auxiliá-la a cu mprir sua 

finalidade inicial”.  
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Há também a sucessão de objetivos, casos raros na atualidade. Através deles, os objetivos 

organizacionais são alterados e p assa-se a persecução de outros. Como exemplo, pode ser 

citada uma organização que tenha como propósito erradicar uma doença no pa ís. Caso a 

mesma seja dizimada, não há sentido em manter o objetivo organizacional proposto. Outros 

objetivos passam, portanto, a ser perseguidos pela organização, havendo a sucessão.  

Importante clarificar ainda que é p ossível que existam organizações com mais de um 

objetivo. Algumas, inclusive, acrescentam objetivos aos originais com o passar do tempo. São 

exemplos as faculdades que, a princípio, dedicam-se somente ao ensino, mas que podem 

passar a s e dedicar também à pesquisa e à extensão. No entanto, é importante dizer, que a 

combinação de objetivos também pode ser maléfica para a organização. O desenvolvimento 

de vários deles pode levar ao conflito entre os integrantes da organização. Peter Drucker 

(1993, p.31) é defensor desta ideia. Ele enfatiza que as organizações só são eficazes se se 

concentrarem em apenas uma tarefa: 
 

Em uma organização, diversificar significa fragmentar. Isso destrói a capacidade de 
desempenho de qualquer organização, seja ela empresa, sindicato, escola, hospital, 
serviço comunitário ou igreja. A organização é uma ferramenta e, como tal, quanto 
mais especializada for a sua tarefa, maior será sua capacidade de desempenho.   

 

Viu-se, assim, que as organizações podem ter um ou vá rios objetivos organizacionais. 

Podem, ainda, alterá-los e substituí-los com o tempo. No entanto, é importante que eles sejam 

definidos de forma clara e direta, contando com a participação de todos ou de grande parte da 

organização e d as entidades a ela conectadas. É necessário ressaltar, ainda, que somente 

objetivos bem delineados podem manter unida a organização e capacitá-la a produzir bons 

resultados. Tais definições são importantes para se bem entender os caminhos que a 

organização pretende seguir e, a partir daí, se poder traçar seu rumo comunicacional.     

 

1.4 Tipologia das organizações 

 

“Vivemos numa sociedade organizacional, formada por um número ilimitado de diferentes 

tipos de organizações, que constituem parte integrante e interdependente da vida das pessoas”, 

assim diz a professora Margarida Kunsch (2003, p.19). A partir desta ideia, percebe-se a 

grande quantidade de organizações que se mostram presentes na atualidade, dando margem a 

uma mesma proporção de classificações e tipologias.  

São maneiras distintas e das mais variadas de se descrever e rotular as diferenças e as 

semelhanças entre elas. Alguns estudiosos agrupam-nas em função do t amanho (utilizando 
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como critério o número de pessoas que possuem, o volume de atividades, o faturamento e o 

patrimônio). Já outros chamam atenção para o tipo de atividade que exercem (se ligadas a 

produtos duráveis, não duráveis ou a serviços). 

Há ainda os que focalizam seus estudos de acordo com sua área de abrangência (se local, 

regional, nacional ou m ultinacional). O critério da natureza jurídica também pode ser uma 

opção, levando em conta se são públicas, privadas ou, ainda, não-governamentais. Muitos são, 

portanto, os esquemas que têm sido propostos para classificá-las e entendê-las.  

Contrastando com estas classificações, que enfatizam diferenças mais ou menos óbvias 

entre as organizações, há outras que usam critérios de distinção mais elucidativos. São 

exemplos, as tipologias apresentadas por Etzioni (1972), Blau e Scott (1970) e Burns e Stalker 

(apud Maximiano, 2000). Tais estudos serão explanados para que se possam entender algumas 

formas específicas de classificá-las.  

Etzioni elege três tipos distintos de organizações. Cada um deles é definido pela forma de 

poder exercido sobre as pessoas, que, consequentemente, dá origem a um tipo de obediência. 

Desta forma, o tipo poder determina a forma de obediência, que define a natureza da 

organização como se vê abaixo: 

 

Quadro 1 – Distinção dos tipos de organização segundo Etzioni 

TIPO DE PODER 

TIPO DE 

CONTRATO 

PSICOLÓGICO 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

PODER COERCITIVO: 

baseia-se em punições. 

ALIENATÓRIO: 

obediência mecânica. 

COERCITIVA: objetivo é 

controlar o comportamento. 

PODER 

MANIPULATIVO: baseia-

se em recompensas. 

CALCULISTA: 

obediência interesseira. 

UTILITÁRIA: objetivo é obter 

resultados por meio de barganha 

com funcionários. 

PODER NORMATIVO: 

baseia-se em crenças e 

normas. 

MORAL: disciplina 

interior. 

NORMATIVA: objetivo é 

realizar missão ou tarefa em que os 

participantes acreditam. 

(MAXIMIANO, 2000, p.94) 

 

Deste quadro, vê-se que o p oder coercitivo – baseado em punições – dá margem ao 

envolvimento alienatório, que é caracterizado pelo desinteresse das partes entre si. Neste caso, 

a organização e os trabalhadores se mostram hostilizados um pelo outro. Este tipo de relação 
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dá margem ao surgimento das organizações do tipo coercitivas, em que a f orça física é o  

principal meio de controle sobre os participantes. Campos de concentração, prisões e hospitais 

penitenciários são exemplos destes tipos de organizações. 

Já o pode r manipulativo – baseado em recompensas – dá margem ao envolvimento 

calculista em que predomina entre os dois lados (organização e trabalhadores) uma espécie de 

interesse ou relação de troca. Este tipo de relação faz surgir as organizações do tipo utilitária, 

em que o obj etivo é obedecer a resultados por meio da barganha com funcionários. A 

remuneração é o principal meio de controle destas organizações, que podem usar como forma 

de manipulação ainda recompensas como: promoções, benefícios e incentivos. São exemplos 

as organizações de negócios. 

Por último, o pode r normativo – baseado em crenças e normas – que faz surgir o 

envolvimento moral, chamado de comprometimento. É o comportamento totalmente oposto 

ao desinteresse explanado no primeiro tipo de organização. Este tipo de atuação dá margem às 

organizações normativas, em que o objetivo é realizar uma missão ou tarefa em que os 

participantes acreditam. As universidades são exemplos deste tipo organizacional. 

Além deles, Etzioni acrescenta a j unção de algumas destas organizações. Assim, 

integrando-se o poder normativo e o coercitivo, dá-se a organização de combate. Agregando-

se o poder normativo e o utilitário, gera-se a organização sindical e, finalmente, juntando-se o 

poder utilitário e o coercitivo, encontra-se algumas empresas rurais que operam num sistema 

de semi-escravidão. Seria um sistema de dupla obediência.    

Valendo-se agora da tipologia de Blau e Scott (1970, p.57-72), nota-se a p resença de 

quatro tipos de organizações. De acordo com estes autores, as organizações devem ser 

percebidas levando-se em conta seu beneficiário principal. Ou seja, para se ditar as tipologias 

organizacionais, é necessário fazer a seguinte pergunta: quem se beneficia com a ex istência 

desta organização?  

Desta forma, surgem organizações voltadas para os seus próprios membros, chamadas de 

‘associações de benefício mútuo’, nas quais o principal beneficiário é o quadro social (são 

exemplos clubes, associações, partidos políticos, sindicatos etc.). Há, ainda, as organizações 

chamadas de ‘firmas comerciais’, aquelas nas quais os proprietários ou dirigentes são os 

próprios beneficiários. Como exemplo tem-se as empresas de forma geral, que incluem: lojas 

de atacado e varejo, bancos, companhias de seguros e o utras organizações similares de 

propriedade particular, feitas para dar lucros.  

Existem, também, as ‘organizações de serviços’, voltadas para os clientes que têm com 

elas contato direto, com quem e para quem seus membros trabalham. Incluem-se, nesta 
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categoria, hospitais, agências sociais, universidades e escolas. Por último, as ‘organizações de 

bem-estar público’, destinadas à sociedade em geral. São exemplos as organizações do Estado 

e do Governo. 

Nesta classificação, é importante dizer que, muitas vezes, não existe um único beneficiário 

para a organização. Fala-se sempre no be neficiário principal de modo a eleger o tipo de 

organização que o compreende.  C abe ressaltar ainda que cada um destes tipos 

organizacionais compreende um problema principal com o qual seus membros têm que lidar. 

Nas associações de benefício mútuo, o p roblema crucial é manter os processos 

democráticos internos, fornecendo participação e controle por parte do quadro social, que, 

muitas vezes, mostra-se, com o tempo, apático. Já nas firmas comerciais, a q uestão é 

maximizar a eficiência das operações e minimizar os custos a fim de garantir a sobrevivência 

e crescer frente à concorrência de outras organizações.  

Nas organizações de serviços, o pr oblema principal é harmonizar os conflitos entre os 

serviços profissionais prestados aos clientes e os procedimentos da organização. O bem-estar 

dos clientes deve ser a principal preocupação destas organizações. Por último, nas 

organizações de bem-estar público, o desenvolvimento de mecanismos adequados ao controle 

e, ao mesmo tempo, que sejam democráticos é a grande questão. O público deve ter formas de 

controlar os fins para que servem estas organizações.  

Diante da constatação de que cada uma das organizações citadas acima deve lidar com 

problemas específicos de sua tipologia, cabe afirmar que não há um tipo certo de organização. 

Mattos (1980, p. 51-52) avaliza tal afirmação, dizendo que: “não existe melhor modelo para 

uma organização. O homem concebido como um sistema é o padrão para as organizações 

dominantes do futuro”. É o homem, portanto, que avalia, segundo suas necessidades, o tipo de 

organização que deve ser criada e desenvolvida para melhor atendê-lo. 

A partir desta análise, para se clarificar as ideias, chega-se ao seguinte demonstrativo: 

 

Quadro 2 – Distinção dos tipos de organização segundo Blau e Scott 

 

TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 
BENEFICIADOS EXEMPLOS PROBLEMAS 

ASSOCIAÇÕES DE 

BENEFÍCIOS 

MÚTUOS 

Voltadas para os 

seus próprios 

membros. 

São exemplos: 

clubes, associações, 

partidos políticos, 

Maximizar a 

participação e o 

controle por parte 
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sindicatos etc. do quadro social. 

FIRMAS 

COMERCIAIS 

Voltadas para os 

próprios proprietários 

ou dirigentes. 

São exemplos: 

lojas de atacado e 

varejo, bancos, 

companhias de 

seguros e outras 

organizações 

similares de 

propriedade 

particular, feitas para 

dar lucros. 

Maximizar a 

eficiência e 

minimizar os 

custos. 

ORGANIZAÇÕES 

DE SERVIÇOS 

Voltadas para 

seus clientes. 

São exemplos: 

hospitais, agências 

sociais e 

universidades, 

escolas. 

Harmonizar 

possíveis conflitos 

entre os serviços 

prestados e os 

clientes. 

ORGANIZAÇÕES 

DE BEM-ESTAR 

PÚBLICO 

Voltadas à 

sociedade em geral. 

São exemplos: as 

organizações do 

Estado e do Governo. 

Desenvolver 

mecanismos de 

controle 

democrático para a 

organização. 

(Da autora). 

 

Por último, Tom Burns e G. M. Stalker (apud Maximiano, 2000, p. 106) descreveram dois 

tipos, essencialmente opostos, de organizações: o modelo mecanicista e o modelo orgânico. O 

modelo mecanicista é baseado na hierarquia bem definida, na burocratização e n a 

comunicação verticalizada, ou s eja, de cima para baixo. Já, no m odelo orgânico, há a 

flexibilidade, a r edefinição contínua de tarefas e u ma comunicação eminentemente 

informativa e horizontal, que contribui para a cooperação do grupo. 

O modelo mecanicista, muito propalado no pa ssado, assume uma roupagem bastante 

tradicional. Em uma visão de que a hierarquia, a divisão de tarefas e a comunicação vertical 

são soluções para se lidar com o dia-a-dia organizacional. Infelizmente, este modelo ainda é 

visto em algumas organizações da atualidade. Já o modelo orgânico, mostra-se mais adequado 
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à vida pós-moderna. Sua comunicação horizontal e, principalmente, a integração entre os 

membros da organização, traz benefícios para as organizações contemporâneas. 

Vale dizer que as classificações acima abordadas levam à caracterização das organizações 

de forma não estática. Afinal, as organizações evoluem com o pa ssar do tempo e, como 

enfatiza Kunsch (2003, p.49), “sofrem pressões e influências do ambiente onde estão insertas 

e têm de se adaptar à dinâmica da história social, econômica e política para sobreviver”.  

Pode-se dizer, por fim, que é importante conhecer estas tipologias como forma de melhor 

entender as organizações. Compreender sua forma de atuação, sua natureza e seus problemas 

são passos fundamentais para se chegar, com maior precisão, a u ma comunicação 

organizacional planejada e eficaz.      

 

1.5 As organizações na contemporaneidade 

 

“O tempo é a nova religião da nossa era. A nova sociedade opera em tempo real. O que 

antes costumava levar três anos, e depois três meses, e depois três dias, e então três horas, e 

então três minutos, agora leva três segundos, aproximadamente zero” (NORDSTRÖM; 

RIDDERSTRALE, 2001, p.84). A ideia defendida pelos autores induz a um discurso que 

parece ser uníssono: a pós-modernidade exige um novo ritmo das organizações.  

Elas precisam se adaptar a este momento, implementando ações diferenciadas e voltadas 

ao seu bem maior: o público. Devem ser capazes de concorrer com outras empresas, de outros 

países, em seus mercados locais e nos mercados para os quais exportam. Devem ser 

competitivas, mas do que apenas eficientes. Estas alterações ambientais vêm sendo 

acompanhadas por estudiosos de variadas áreas, que repetem insistentemente que se vive um 

momento de mutações exacerbadas.  

O ritmo frenético em que as mudanças acontecem assombra algumas organizações que 

por tanto tempo repetiram fórmulas tidas como sucesso, mas que parecem não funcionar mais. 

Peter Drucker (1993, p. 34) chama este fenômeno de fator desestabilizador. Para ele, a 

organização precisa ser orientada para mudanças constantes, para seguir inovações, para ser 

desestabilizada constantemente. “Deve ser organizada para o abandono sistemático do 

estabelecido, do costumeiro, do familiar, do confortável, quer se trate de produtos, serviços e 

processos de relacionamentos humanos e sociais”. 

A época é, portanto, de superação, de renovação e as organizações que não percebem esta 

transformação estão fadadas à obsolescência. No campo da Comunicação, estudiosos como 
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Wilson Bueno (2009, p.27) enfatizam a condição contemporânea que exige uma nova postura 

organizacional:  

 
Numa sociedade globalizada, conectada, on-line, não é possível permanecer o 
tempo todo imutável. As chefias e os comunicadores devem sinalizar para a 
necessidade dessas mudanças organizacionais, mesmo porque adaptar-se às 
circunstâncias é s inal de inteligência empresarial. Empresas que se mantiveram 
paradas no tempo perderam o bonde  da história e algumas delas figuram hoje 
apenas na memória. 

 
 Da mesma forma, a ideia é encabeçada dentre os autores de Marketing. Philip Kotler é 

um dos estudiosos que reafirma o r itmo contínuo de mudanças, chamando atenção para a 

inevitável adaptação. Em sua obra ‘Marketing para o século XXI’, ele lembra da mentalidade 

dos anos 80 evidenciada na frase clássica de Henry Ford que admitiu que seus clientes 

poderiam desejar “um automóvel de qualquer cor, desde que fosse preto”. Neste sentido, a 

falta de adaptação, de customização e de cuidado com o desejo do consumidor, demonstrada 

no passado, não se sustenta hoje. O ritmo de mudanças e a concorrência que vivem as 

empresas não permitem mais tal modelo. Assim diz Kotler (1999, p.15): 

 
À medida que o m undo gira em direção ao próximo milênio, tanto os cidadãos 
quanto as empresas ficam imaginando o que os espera. O motivo da preocupação 
não é ap enas o fato de haver mudanças, mas sua velocidade acelerada. Uma 
menina de 12 anos comentou sobre sua irmã de nove: ‘ela é de outra geração’. Sua 
irmã mais nova ouve um tipo diferente de música, brinca com outros vídeo games, 
reconhece outros astros de cinema e identifica-se com outros heróis. As empresas 
nem sempre percebem que seus mercados estão sempre mudando.  

 

Alexandre Morgado Mattos, autor da área de Administração, já em 1980, chamava 

atenção em sua obra para as mudanças que as organizações precisariam enfrentar no decorrer 

do tempo. Desta forma, afirma (1980, p.22): 

 
A importância da organização cresce, nos dias de hoje, em face da necessidade da 
mudança para enfrentar a competição e condições em permanente e acelerada fase 
de evolução e r enovação. Já f oi inclusive patenteada, por Luiz Machado, a 
expressão ‘se funciona é obsoleto’ para enfatizar a alta velocidade da mutação da 
vida moderna. 

 

Para ele, as organizações precisam enfrentar a necessidade de mudança com criatividade e 

sensibilidade como condição essencial a sua sobrevivência. Também na Sociologia estudiosos 

como o polonês Zygmunt Bauman comungam da ideia das contínuas alterações vividas pela 

sociedade pós-moderna. O autor, entrando no que ele mesmo denomina de ‘viveiro das 

incertezas’, referindo-se à contemporaneidade, chama atenção para o ritmo de mudanças. Ele 



38 

afirma que a solidez chega ao fim no m omento atual. A ordem agora é a liquidez e a 

volatilidade dos conceitos e das referências. Desta forma: 

 
Pelo menos na parte ‘desenvolvida’ do planeta, têm acontecido, ou pelo menos 
estão acontecendo atualmente, algumas mudanças de cursos seminais e 
intimamente interconectadas, as q uais criam um ambiente novo e d e fato sem 
precedentes para as a tividades da vida individual, levando uma série de desafios 
inéditos (BAUMAN, 2007, p.7). 

 

Para ele, as organizações não podem mais manter estruturas repetitivas, rotinas e padrões 

de comportamento. O que se espera é que se recomponham, sejam remodeladas e 

reorganizadas rapidamente. Da mesma forma e para finalizar o arsenal de pensadores que 

comungam ideias de mudanças sobre a pós-modernidade, pode-se citar Michel Maffesoli, 

sociólogo francês que também tem se detido aos estudos sobre a contemporaneidade. Para ele 

(2010, p. 1 1), “uma mudança central já está acontecendo” e os reflexos desta “onda 

gigantesca” são sentidos na economia, nos movimentos sociais, no imaginário e até mesmo na 

política, porém, “a amplitude ainda não se consegue avaliar”.  

Vê-se, assim, o discurso de significativos autores que são unânimes ao eleger o tempo de 

mudanças como a característica primordial da sociedade organizacional. Independentemente 

do foco de seus estudos, eles atestam a pós-modernidade como um modelo de mudanças na 

qual a adaptação é fundamental. É neste contexto que as organizações precisam se diferenciar, 

conquistar, e, de forma mais específica, estabelecer uma comunicação eficaz com seus 

públicos.  

É preciso, portanto, provocar um novo ol har para as organizações. Uma visão que as 

perceba como estruturas complexas, extremamente pluralistas, formada por indivíduos 

distintos e que recebem estímulos e interferências das mais variadas do ambiente social. Tal 

percepção sistêmica é fundamental para se bem entender e se trabalhar a comunicação dentro 

das organizações.   

 

1.6 Percepções teóricas sobre as organizações 

 

Serão apontadas, nesta parte deste trabalho, algumas teorias que abordam o 

funcionamento e desenvolvimento das organizações. Tais estudos mostram-se importantes, 

pois permitem a compreensão do que envolve o contexto organizacional. Com a contribuição 

de autores como: Antonio Maximiano (2000), Stephen W. Littlejohn (1982), Alexandre 
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Mattos (1980), Blau e Scott (1970), Peter Drucker (1993) e Amitai Etzioni (1972) serão 

explicitadas as principais correntes teóricas sobre o tema. 

 

a) A teoria Clássica 

A teoria Clássica da Administração, também conhecida como Administração Científica, é 

uma das mais antigas que tratam das organizações. Foi desenvolvida pelo engenheiro 

mecânico estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) que, trabalhando para uma 

empresa fabricante de bombas hidráulicas entre 1847 e  1878, começou a observar o qu e 

considerou como a má gestão organizacional.  

Os problemas fabris notados por Taylor foram basicamente ligados ao dia a dia da 

organização. Assim, ele percebeu principalmente: a ausência de divisão de responsabilidades, 

a falta de incentivos para os trabalhadores, as decisões baseadas em palpites e i ntuições, a 

falta de integração entre os membros da organização, a p resença contínua de conflitos a 

respeito da produtividade e a ausência de aptidão dos trabalhadores para algumas tarefas.  

Foi a partir destas constatações que Taylor passou a desenvolver a primeira teoria a tratar 

das tarefas físicas e da eficiência de produção nas organizações. Segundo ela, os operários, 

funcionam como anexo, ou melhor, como um complemento da máquina. São uma ferramenta 

da organização e é através deles que se obtém uma produção eficiente e lucros.  

Taylor teceu, ainda, a i deia de que os integrantes da organização são seres econômicos, 

motivados pelo impulso por dinheiro, sendo movidos por recompensas materiais. “Os 

trabalhadores eram vistos como motivados pelas recompensas econômicas e a organização se 

caracterizava por uma divisão de trabalho claramente definida com um papel muito 

especializado e pronunciada hierarquia de autoridade” (ETZIONI, 1972, p. 36). 

Assim, a afirmação central desta escola é que, com recompensas materiais, o trabalhador 

responderá com a máxima realização do que é f isicamente capaz. Desta maneira, havia uma 

forte associação entre o pagamento ao trabalhador e a sua produtividade. São enfatizados, 

portanto, nesta teoria, dois princípios prioritários: o pagamento deve ser feito de acordo com o 

mérito da realização do trabalho e o salário deve ser pago por peça produzida.  “Taylor e seus 

colaboradores tinham poucas dúvidas de que, depois de ensinado ao trabalhador o m elhor 

processo [...] e amarrando seu pagamento ao rendimento, ele pudesse ser levado a produzir o 

máximo que fosse fisicamente possível” (ETZIONI, 1972, p.39). 

Provém desta teoria também a noção de organização formal que tem como características: 

a divisão de trabalho, o poder de controle, as regras e regulamentos de salários, multas, 

controle de qualidade etc. Além de Taylor, outros estudiosos se dedicaram ao 
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desenvolvimento destas ideias. Primeiramente, pode-se citar o engenheiro francês Henri Fayol 

(1841 - 1925) que desenvolveu cinco elementos básicos para a administração, que são 

utilizados até hoje: o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle.  

Além disso, gerou catorze princípios de administração que devem ser seguidos para que a 

organização seja eficaz. São eles: a d ivisão de trabalho, a au toridade e r esponsabilidade, a 

disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, o interesse geral (subordinação de 

interesses individuais ao do grupo), a remuneração, a centralização, a hierarquia, a ordem, a 

equidade, a estabilidade do pe ssoal, a iniciativa e o esprit de corps ou espírito de equipe 

(expressão francesa que se refere aos sentimentos compartilhados, dentro de uma organização, 

de camaradagem, entusiasmo ou dedicação a u ma causa comum entre os membros de um 

grupo). A partir desta tabela, Maximiano (2000, p. 58) condensou os princípios de Fayol: 

 

Quadro 3 – Os princípios organizacionais de Fayol 

1. DIVISÃO DO 

TRABALHO 

Designação de tarefas específicas para cada 

indivíduo, resultando na especialização das funções e 

separação dos poderes. 

2. AUTORIDADE E 

RESPONSABILIDADE 

A primeira é o direito de mandar e o poder de se 

fazer obedecer. A segunda, a sanção – recompensa ou 

penalidade – que acompanha o exercício do poder. 

3. DISCIPLINA 
Respeito aos acordos estabelecidos entre as 

empresas e seus agentes. 

4. UNIDADE DE 

COMANDO 

De forma que cada indivíduo tenha apenas um 

superior. 

5. UNIDADE DE DIREÇÃO 
Um só chefe e um só programa para um conjunto de 

operações que visam ao mesmo objetivo. 

6. INTERESSE GERAL 
Subordinação do interesse individual ao interesse 

geral. 

7. REMUNERAÇÃO DO 

PESSOAL 

De forma equitativa, e com base tanto em fatores 

externos quanto internos. 

8. CENTRALIZAÇÃO 

Equilíbrio entre a concentração de poderes de 

decisão no chefe, sua capacidade de enfrentar suas 

responsabilidades e a iniciativa dos subordinados. 

9. CADEIA ESCALAR Hierarquia, a série dos chefes do primeiro ao último 
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(LINHA DE 

AUTORIDADE) 

escalão, dando-se aos subordinados de chefes diferentes 

a autonomia para estabelecer relações diretas. 

10. ORDEM 
Um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu 

lugar. 

11. EQUIDADE 
Tratamento das pessoas com benevolência e justiça 

e não excluindo a energia e o rigor quando necessários. 

12. ESTABILIDADE DO 

PESSOAL 

Manutenção das equipes como forma de promover 

seu desenvolvimento. 

13. INICIATIVA Faz aumentar o zelo e as atividades dos agentes. 

14. ESPÍRITO DE EQUIPE 

Desenvolvimento e manutenção da harmonia dentro 

da força de trabalho. Fayol condenou o estilo de 

administração que se baseia na política para governar. 

Em suas palavras, “não há nenhum mérito em criar 

intriga entre os funcionários. Qualquer principiante 

pode fazer isso. Por outro lado, é preciso verdadeiro 

talento para coordenar esforços, encorajar keenness, 

usar todas as aptidões das pessoas, e recompensar os 

méritos individuais sem despertar ciúmes nem 

prejudicar relações harmoniosas”. 

   

Fayol definiu, também, o ato de organizar como “constituir o duplo organismo social e 

material da empresa, isto é, organizar uma empresa é muni-la de tudo quanto seja necessário 

ao seu funcionamento: material, instrumentos, capital e pessoal” (apud MATTOS, 1980, p. 9). 

Para ele, a empresa é considerada como um sistema racional de regras e de autoridade, que 

justifica sua existência na medida em que atende ao objetivo primário de fornecer valor na 

forma de bens e serviços aos seus consumidores.  

De acordo com Littlejohn (1982, p.290), as teorias clássicas destacaram a importância da 

colocação, treinamento e a grupamento de empregados para se obter a máxima eficiência 

organizacional. Seu objetivo foi entender o s istema técnico da organização, formado por 

máquinas, métodos de trabalho, estrutura organizacional, normas e procedimentos. Esta, 

inclusive, foi a ideia mais contestada desta teoria. Os críticos a tinham como uma abordagem 

fria e calculista, que enxergava os seres humanos como meras peças do processo produtivo. 
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“A administração científica nada mais era do que uma técnica para fazer o operário trabalhar 

mais e ganhar menos” (MAXIMIANO, 2000, p. 173). 

 Quanto à comunicação, pode-se dizer que esta teoria não se dedicou de forma direta ao 

tema. Apesar disso, nota-se que os teóricos clássicos percebiam a comunicação nos 

documentos escritos produzidos pela organização e nas chamadas ordens de comando, que 

estabeleciam um fluxo ascendente de mensagens organizacionais. Era uma comunicação 

estabelecida, portanto, de forma autoritária, direta, compatível com uma hierarquia rígida 

estabelecida à época. Cabe dizer, finalmente, que a teoria Clássica deu grande contribuição no 

sentido de lançar as bases da natureza estrutural da organização. Tal entendimento auxiliará 

sobremaneira na compreensão da comunicação de algumas organizações que ainda possuem 

características compatíveis com esta Escola.  

 

b) A teoria das Relações Humanas 

A teoria das Relações Humanas desenvolveu-se como uma resposta à teoria Clássica, já 

que enfatizou elementos de pouca ou nenhuma importância para esta última. O psicólogo e 

sociólogo Elton Mayo (1880-1949) é considerado o pr incipal progenitor do m ovimento em 

virtude do seu impacto sobre os primeiros tempos desta Escola.  

A teoria traz contribuições importantes para o estudo das organizações. A primeira delas é 

que a quantidade de trabalho executada por um trabalhador não é determinada por sua 

capacidade física, mas, sim, por sua capacidade social. Desta forma, o aumento da produção 

da organização é resultado de uma modificação da situação social, ou seja, do nível de 

satisfação psicológica dos trabalhadores.   

Para os que adotam a perspectiva comportamental, o importante numa organização é o seu 

sistema social, formado por pessoas, necessidades, sentimentos e at itudes. “O sistema social 

tem tanta ou mais influência sobre o desempenho da organização do que seu sistema técnico, 

formado pelas máquinas, métodos de trabalho, tecnologia, estrutura organizacional, normas e 

procedimentos” (MAXIMIANO, 2000, p. 243)  

Além disso, as recompensas não econômicas desempenham um papel central na 

motivação do trabalhador. Tal ideia mostra-se diametralmente oposta à defendida pela teoria 

Clássica, que enfatiza que a recompensa monetária é fator determinante de motivação. Aqui, 

“o ser humano é a medida de tudo” (MAXIMIANO, 2000. P. 243). 

Peter Drucker também acredita que o ser humano é o recurso mais especial que uma 

organização pode conter. Ele enfatiza que as organizações precisam cuidar dos seus 

integrantes tanto quanto (ou até mais do que) cuidam da comercialização de seus produtos e 
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serviços. Vive-se, segundo o a utor, na sociedade do conhecimento, em que pessoas 

qualificadas, bem informadas e dedicadas fazem o de senvolvimento das organizações. 

Portanto, na contramão dos ditados da teoria Clássica, Drucker (1993, p. 33) afirma:  
 

Como a organização moderna é uma organização de especialistas do conhecimento, 
ela precisa ser uma organização de iguais, de colegas, de associados. Nenhum 
conhecimento se classifica acima do outro. A posição de cada um é determinada 
por sua contribuição para a tarefa comum e não por alguma superioridade ou 
inferioridade inerente. 

 

A noção de hierarquia é, desta forma, desvalorizada na concepção de Drucker. Apesar 

disto, ele admite que as organizações precisam de pessoas que tomem decisões, que 

respondam pela sua missão, pelo seu desempenho e pelos seus resultados. É preciso, segundo 

ele, haver um condutor, que deve possuir uma autoridade considerável, porém, não deve 

comandar a organização, mas sim, conduzi-la.  

Contrapondo-se também à teoria Clássica, a escola das Relações Humanas admite que a 

maior especialização não é a  forma mais eficiente de divisão de trabalho. Esta Escola não 

acreditava que a administração fosse capaz de estabelecer uma organização que mantivesse os 

trabalhadores satisfeitos apenas através da distribuição do trabalho e da autoridade de maneira 

competente. Sugeria que “os operários não se dariam bem em organizações frias, formais e 

racionais, que satisfizessem apenas as suas necessidades econômicas (ETZIONI, 1972, p.65)”. 

Para estes estudiosos, portanto, havia a n ecessidade de se entender o sistema social da 

organização e também compreender as pessoas como indivíduos e, além disso, o i mpacto 

dessas singularidades sobre o de sempenho da organização. A teoria das Relações Humanas 

revela então, como o pr óprio nome já propõe, certo humanismo e estabelece que os 

empregados devem possuir o s entimento de que o obj etivo da organização merece seus 

esforços. Eles devem sentir-se como parte da organização e orgulhar-se de sua contribuição. 

Valendo-se claramente desta teoria, Mattos (1980, p.20) explica que a organização: 

 
Leva em conta as aspirações humanas e as peculiaridades, desejos, necessidades e 
diferenças dos indivíduos integrantes do conjunto, de sorte que sua boa vontade, 
motivação cooperação e melhor aplicação sejam canalizadas em benefício do todo, 
mediante a criação de condições de trabalho, tanto quanto possível ideais, que 
facilitem e tornem agradáveis as relações humanas dos empregados entre si e com 
seus superiores e destes também entre si e com seus comandos. 

 
A preponderância do fator humano na organização é, desta forma, a principal 

característica da teoria das Relações Humanas. É a p artir dela que surge o conceito de 

organização informal, como sendo aquela que não está presente nos manuais e regulamentos, 
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mas, sim, a organização que efetivamente existe através das pessoas que nela trabalham, seus 

relacionamentos, concepções, preconceitos, sentimentos, idiossincrasias, valores e ética. 

Harry Rubey ressalta que a organização deve ser pessoal, isto é, deve “levar em conta as 

aspirações humanas, exigências e necessidades dos indivíduos, de modo que suas vontades e 

melhores esforços sejam utilizados e suas relações na empresa se tornem agradáveis” (apud 

MATTOS, 1980, p.37). 

Maximiano explica que toda organização possui um sistema de grupos formais e 

informais. O enfoque técnico clássico enxerga apenas os grupos formais, criados pela 

administração para atender as necessidades de trabalho: divisões, gerências, departamentos, 

equipes de produção, unidades de trabalho. Já o enfoque comportamental, permite enxergar e 

reconhecer a importância dos grupos informais para o desempenho da organização. Segundo o 

autor (2000, p. 253) , os grupos informais são criados pela iniciativa de seus próprios 

membros:  
 

Há muitos grupos informais em qualquer organização e, normalmente, cada pessoa 
faz parte de mais de um deles. Os grupos informais desenvolvem-se para realizar 
objetivos tão diversos como organizar competições esportivas, encontrar-se nos 
fins de semana, comemorar o fim de ano, fazer uma reivindicação salarial, brigar 
com os outros grupos pela posse de espaços físicos ou apenas conviver 
socialmente. 

 

Da mesma forma, pode ser pensada a comunicação vista através desta Escola. Se na teoria 

Clássica o foco era para uma comunicação formal, estruturada e ascendente. Agora, na escola 

das Relações Humanas, vive-se uma comunicação informal, centrada nos integrantes da 

organização que participam com suas especificidades da comunicação que é gerada dentro da 

organização.  

Pensa-se, neste formato, em uma comunicação horizontal, em que há o predomínio dos 

próprios integrantes da organização na geração de mensagens. Desta forma, não são somente 

as autoridades que geram comunicados, mas também os funcionários que se comunicam entre 

si e com a o rganização, agrupam-se e, portanto, fazem a comunicação organizacional ainda 

mais complexa. 

Esta Escola concebe, ainda, que os trabalhadores não reagem à administração, suas 

normas e recompensas como indivíduos, mas, sim, como integrantes de um grupo. Desta 

forma, concluem que a administração não pode tratar os trabalhadores como se fossem 

átomos isolados. Precisam pensá-los como membros de grupos de trabalho, sujeitos a 

influências.  
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Vê-se que esta Teoria traz abordagens diferenciadas, se comparada à teoria Clássica, a 

respeito das organizações. Tais conceitos auxiliam na tarefa de melhor compreender o 

ambiente organizacional enquanto sistema social, formado por indivíduos e suas 

particularidades. A partir desta concepção, é possível notar como se desenlaçam as relações 

humanas dentro das organizações e, desta forma, pensar a comunicação inserida dentro deste 

enfoque.  

 

c) O estruturalismo: a burocracia de Max Weber 

A teoria Estruturalista, também conhecida como Estruturalismo, foi desenvolvida a partir 

dos trabalhos do intelectual alemão Max Weber (1864 – 1920), que criou a chamada 

burocracia para explicar as organizações.  

Em sua obra, Weber proclama o conceito de organização como “um sistema de atividade 

contínua e intencional de um tipo especificado. Uma organização dotada de personalidade 

jurídica é uma relação social associativa caracterizada por um quadro administrativo que se 

dedica a esta atividade contínua e intencional” (LITTLEJOHN, 1982, p.  291). Vê-se que o 

conceito proposto se assemelha aos aqui já expostos, que definem a organização como uma 

junção social organizada para atingir um determinado fim.  

Para o autor, as organizações são como máquinas completamente impessoais e formais 

que funcionam de acordo com regras, enquanto as pessoas, dentro do a mbiente 

organizacional, ficam em um plano secundário ou, s implesmente, não são consideradas. 

Weber acrescenta, ainda, os conceitos de poder, autoridade e legitimidade às organizações. 

Ele utilizou o pode r para designar a capacidade de provocar a a ceitação de ordens; a 

legitimidade para designar a acei tação do exercício de poder e a au toridade para designar a 

combinação dos dois, ou s eja, o pode r considerado legítimo. Desta forma, acredita que as 

comunicações serão aceitas em uma organização dependo do grau que o superior possui de 

autoridade legítima. Assim, enfatiza Etzioni (1972, p.82): 
 

Quando o exercício de poder é considerado legítimo pelos que a ele são submetidos 
– isto é quando as ordens dadas ou as regras estabelecidas obedecem a v alores 
respeitados pelos subordinados – a submissão será muito mais profunda e eficiente. 
O subordinado “interioriza” as regras. Considera a disciplina menos alienadora, e 
continuará a seguir as ordens quando o pode r da organização se en fraquecer ou 
estiver ausente.  

 

O autor descreve três tipos de autoridade: a tradicional, a burocrática (ou racional-legal) e 

a carismática. A autoridade tradicional ocorre dentro das organizações quando os 
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subordinados aceitam as ordens dos superiores pela tradição, porque essa sempre foi a 

maneira pela qual as atividades foram desenvolvidas. Nas organizações em que vigora a 

dominação tradicional, as pessoas têm autoridade não por causa de suas qualidades 

intrínsecas, mas por conta da tradição e dos costumes que representam. É o c aso dos 

sacerdotes, de lideranças ligadas a partidos políticos e, ainda, das corporações militares.  

Já a autoridade burocrática ou racional-legal é aquela que deriva das regras que atingem 

todos os membros da organização. Numa burocracia (como Weber denomina as 

organizações), as autoridades derivam seu poder das regras, das normas. A obediência é 

devida às ordenações impessoais, objetivas e legalmente constituídas. Desta forma, a 

autoridade burocrática “fundamenta-se em leis que estabelecem direitos e d everes para os 

integrantes de uma sociedade ou organização” (MAXIMIANO, 2000, p. 90).  

O terceiro tipo de autoridade é a carismática, em que o poder é justificado pelo carisma da 

personalidade. A dominação de fundo carismático repousa na crença na santidade, heroísmo 

ou exemplaridade de uma pessoa e n as ordenações por ela criadas ou reveladas. O líder 

carismático é n ormalmente revolucionário e es tabelece a s ua autoridade em oposição ao 

regime vigente. Têm-se seguidores que apresentam uma verdadeira devoção a sua figura.  

Assim, de forma ilustrativa, podem-se compreender os conceitos estabelecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Formas de autoridade segundo Weber 

  

 

 

 

 

(Da autora). 

 

AUTORIDADE – Poder 

considerado legítimo. 

AUTORIDADE 

TRADICIONAL – é justificada 

pela tradição, porque essa sempre 

foi a maneira pela qual as atividades 

foram desenvolvidas.  

AUTORIDADE 

BUROCRÁTICA – é aquela que 

      

PODER – Capacidade de 
provocar a aceitação de ordens. 

LEGITIMIDADE – 

Aceitação do exercício do 

poder. 

COMUNICAÇÕES – 

dependem da 

autoridade estabelecida. 
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(Da autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weber entende também que a o rganização é f ormada por uma série de características. 

Desta forma, possui regras, que permeiam a solução dos problemas, a padronização e a 

igualdade na organização; baseia-se no conceito de esfera de competência, em que a divisão 

do trabalho garante a cada trabalhador seus direitos e p oderes; e, finalmente, é f ormada 

através da hierarquia, condição íntima da burocracia que postula que cada cargo inferior está 

sob controle e supervisão de um posto superior, não restando nenhum cargo sem controle 

estabelecido.  

O autor acredita que a burocracia, ou a organização burocrática, é o formato que deve ser 

seguido pelas organizações. Ela possibilita o e xercício da autoridade e a obtenção da 

obediência com precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança. “A burocracia é mais 

racional porque é mais capaz de atender ao objetivo da organização social (por meio da 

dominação-obediência) do que o carisma ou a tradição” (MAXIMIANO, 2000, p. 92). Apesar 

disso, Weber compreende a f ragilidade da estrutura burocrática, que precisa constantemente 

ser protegida contra pressões externas, a fim de resguardar sua autonomia de atuação. 

Pode-se dizer que os estudos de Weber sobre as organizações burocráticas mantiveram 

uma tendência tradicional em termos de comunicação. Valorizaram-na, já que determinavam 

sua utilização de forma escrita e a viam como essencial ao funcionamento organizacional. No 

entanto, adotaram-na de forma vertical, dirigida de cima para baixo, em sentido único. 

Pensava-se, à época, “que os trabalhadores eram essencialmente incapazes de conduzir suas 

tarefas sem instruções vindas de cima. Acreditava-se que eles se confundiam e se 

desorientavam facilmente” (LITTLEJOHN, 1982, p.293).  

O estruturalismo, então, baseado nas ideias já explanadas, vê a organização como uma 

unidade burocratizada em que estão presentes: a formalidade – estabelecida pelas leis; a 

impessoalidade – gerada pela obediência impessoal, estabelecida por quem a n orma 

determinar e o pr ofissionalismo – caracterizado por funcionários inseridos numa estrutura 
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estritamente hierárquica. Tais ideias ajudam-nos a compreender as organizações com vertentes 

mais burocráticas ainda presentes na contemporaneidade e a pensar os limites da comunicação 

dentro deste modelo.  

 

d) As disfunções organizacionais 

Vários estudiosos, como Blau e Scott (1970), tecem críticas ao pensamento de Weber. A 

primeira delas é a de que o autor descreve em seus estudos um tipo ideal de organização, não 

se atendo à r ealidade das organizações ‘médias’, importando-se apenas em estabelecer uma 

descrição do que considerava ideal. 

Além disso, outra crítica que se estabelece aporta no fato de que Weber observa apenas os 

aspectos formalmente instituídos nas burocracias, ignorando as relações informais e padrões 

não oficiais, que se desenvolvem nas organizações. Da mesma forma acontecia em relação às 

comunicações, somente as formais, direcionadas da própria organização, eram consideradas. 

As comunicações informais, provenientes dos grupos estabelecidos no i nterior das 

organizações, não tinham a devida importância. 

Para Blau e Scott (1970, p. 49) , Weber não foi capaz de entender que nas organizações 

estão insertos aspectos formais e i nformais, que existem apesar de toda a at ividade 

burocrática. “O esquema conceitual de Weber, concentrando-se nos aspectos oficialmente 

instituídos da burocracia, negligencia as maneiras pelas quais eles são modificados por 

padrões informais, excluindo assim da análise os aspectos mais dinâmicos”.  

Além destes autores, outros dedicaram-se a contestar as ideias de Weber, apresentando 

imperfeições chamadas de disfunções organizacionais. Charles Perrow (apud MAXIMIANO, 

2000, p.100), por exemplo, define cinco tipos de disfunções que podem ocorrer no ambiente 

organizacional. A primeira delas é o particularismo, ato através do qual se defende dentro da 

organização interesses de grupos externos por motivos de convicção, amizade ou i nteresse 

material. A segunda disfunção elencada por Perrow é chamada “fazer a cama”. Ela acontece 

quando se defendem interesses pessoais dentro das organizações. As contratações de parentes 

são exemplos desta disfunção. 

Além disso, uma disfunção bastante comum no â mbito organizacional é o e xcesso de 

regras. As regras, bem como a au toridade, a hierarquia e o controle fazem parte da 

organização, principalmente, nos moldes de organizações formais como as que foram traçadas 

por Weber. No entanto, seu excesso é d anoso. A multiplicidade de regras e as exigências 

demasiadas promovem a l entidão da organização, que passa a p erder em termos de 

competitividade. 
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A hierarquia e o i ndividualismo em excesso também prejudicam a atividade 

organizacional. Maximiano (2000, p.100) chega a afirmar que “a hierarquia divide 

responsabilidades e atravanca o processo decisório”. Por último, o mecanicismo, que leva os 

trabalhadores a assumir funções, muitas vezes, alienantes, repetitivas e enfadonhas. 

Já William Roth (apud MAXIMIANO, 2000, p.103) enxerga cinco obstáculos principais 

às organizações. Alguns se assemelham aos descritos acima como é o caso do mecanicismo e 

do individualismo. No entanto, Roth colabora com três novas disfunções organizacionais. São 

elas: a interrupção do fluxo de informação - em que a grande quantidade de cargos e os 

muitos níveis hierárquicos levam à ausência de circulação da informação em sua totalidade. 

Problema estritamente do âmbito da comunicação. Além disso, o desestímulo à inovação e a 

indefinição de responsabilidades dentro da hierarquia organizacional.   

Por último, para o i mportante cientista social Robert K. Merton (apud MAXIMIANO, 

2000, p.104), a burocracia de Weber negligencia o pe so do f ator humano. Segundo ele, as 

principais disfunções são: a valorização excessiva dos regramentos, o excesso de formalidade, 

a resistência a mudanças, a d espersonalização das relações humanas, a hierarquização do 

processo decisório, a exibição de sinais de autoridade e, finalmente, a d ificuldade no 

atendimento aos clientes.  

Vale ressaltar que as disfunções descritas na obra ‘Estrutura Burocrática e Personalidade’, 

escrita por Merton, em 1967, são ainda hoje vivenciadas pelas organizações. Espera-se que 

uma comunicação, estabelecida de forma eficiente e integrada, possa auxiliar na solução, ou 

pelo menos, possa amenizar a existência destes problemas tão antigos, mas também tão atuais 

das organizações.    

 

e) A escola dos Sistemas Sociais 

A ideia de sistema é inerente à de organização. Estudiosos vêm, há muito tempo, 

trabalhando com esta concepção para ajudar a entender e d ar soluções complexas para 

problemas do contexto organizacional. O sistema, desta forma, é entendido como “um todo 

complexo ou organizado, um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário” 

(MAXIMIANO, 2000, p.367). 

Pode-se dizer que os teóricos dos Sistemas reconhecem a n atureza holística da 

organização, enxergando as múltiplas inter-relações que existem entre os diversos elementos 

humanos e estruturais presentes. É, portanto, o funcionamento interdependente das partes que 

faz o todo funcionar. Peter Drucker (1993, p.32) avaliza tal ideia ao associar a organização a 
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uma orquestra que, de forma coordenada, faz todos os instrumentos funcionarem 

adequadamente. Assim, ele diz:  

 
O protótipo da organização moderna é a orquestra sinfônica. Cada um dos seus 
duzentos e cinquenta músicos é um especialista de alto nível. Contudo, sozinha, a 
tuba não faz música, só a orquestra pode fazê-lo. E esta toca somente porque todos 
os músicos têm a mesma partitura. Todos eles subordinam suas especialidades a 
uma tarefa comum. E todos tocam somente uma peça musical por vez.  

 

A partir deste pensamento, pode-se dizer que todos os integrantes dão (ou deveriam 

dar) sua contribuição para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. As 

contribuições individuais estão intimamente associadas ao resultado que se pretende chegar, 

mas, é importante que se diga, nenhuma delas, por si só, é capaz de produzir o r esultado 

esperado. Somente a interdependência entre todos os elos da organização faz com que se 

cumpram seus objetivos. 

É necessária, desta forma, uma visão integrada das organizações para que se produzam 

os resultados almejados. Deve-se entender que a organização é u m sistema aberto, pois é 

inegável que troca influências de toda sorte com o ambiente, recebendo e dando, importando e 

exportando. A ideia da organização como sistema fechado, ignorando o ambiente onde atua, 

não se concebe mais na atualidade, pois, assim como o homem, a organização também 

mostra-se como um ser entranhado no social. Assim, diz Mattos (1980, p.46): 
 

Todos os aspectos conjunturais externos são relevantes para a organização, uma 
vez que seu perfeito funcionamento depende da influência destes elementos 
exteriores, ou seja, da interação existente ou que venha a ex istir entre os fatores 
externos e internos que condicionam o comportamento organizacional.   

  

Influem, desta forma, aspectos políticos, jurídicos, técnicos, científicos, econômicos, 

financeiros e, principalmente, sócio-humanos. Maximiano (2000, p. 365) explica que a 

sociedade contemporânea oferece problemas de natureza complexa, causados pela interação 

de diversos fatores: grandes concentrações urbanas, esgotamento de recursos naturais, 

ausência transportes, limitações na educação, criminalidade entre outros. Para lidar com tais 

problemas, portanto, é necessário o e nfoque sistêmico, que possibilita entender a 

multiplicidade das causas e variáveis e, ainda, pensar em soluções.  

 Comparando o enfoque sistêmico ao da Administração Científica (já esboçada), pode-

se dizer que esta última não revela uma preocupação com o desempenho da organização em 

sua totalidade. Nesta mentalidade, pensa-se exclusivamente na eficiência técnica sem se 
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considerar, por exemplo, as implicações de poluição, do comportamento humano e muitas 

outras que podem existir.  

Já comparando a t eoria dos Sistemas à d as Relações Humanas, pode-se dizer que o 

foco no hum anismo, ilustrado por esta última, pode vir a deixar de lado as variáveis 

ambientais políticas e de sustentabilidade, por exemplo. Percebe-se então que nem a teoria 

Clássica e nem a teoria das Relações Humanas oferecem respostas complexas, esperadas ao se 

encarar os problemas complexos da contemporaneidade.  

As organizações devem se apresentar, desta forma, como uma junção de um sistema 

técnico e s ocial, que abrange tanto as relações sociais, sentimentos e em oções (ligados ao 

sistema social), como também envolve os recursos, componentes físicos, divisão do trabalho, 

máquinas (ligados ao sistema técnico). É, portanto, um sistema composto de elementos 

interdependentes, técnicos e sociais. Assim, fazendo uma relação entre a escola Clássica, a de 

Relações e Humanas e a Sistêmica, Maximiano (2000, p. 376) explica: 
 

A administração científica tradicional focaliza apenas a e ficiência do sistema 
técnico e d eixa as pessoas em segundo plano. A escola de relações humanas, ao 
contrário, focaliza apenas o sistema social e deixa a tarefa em segundo plano. A 
administração sistêmica propõe uma visão integrada: as organizações são sistemas 
sociotécnicos.  

 

O raciocínio sobre esta Escola será enriquecido com a exposição de cinco teorias de 

abordagem sistêmica para que se possa entender mais aprofundadamente seu pensamento. 

Assim, será estudada a abordagem pioneira de Chester Barnard, em seguida, os estudos de 

March e S imon e, depois, de Katz e K ahn. Posteriormente, serão analisadas as ideias de 

Ludwig von Bertalanffy, e, finalmente, as de Farace, Monge e Russel. 

 Chester Barnard – Este estudioso (1886-1961) se dedicou à Economia. Em 1937, foi 

convidado a ministrar um curso em Harvard de onde surgiu o l ivro The Functions of the 

Executive, sua mais importante obra. Sua tese é de que as organizações só podem existir 

através da cooperação humana. Para o autor, os seres humanos são integrantes da organização 

em sua integralidade, ou seja, são considerados seres ativos, dotados de motivos e propósitos. 

Segundo ele, os participantes de uma organização devem estar satisfeitos com seus resultados 

para que a cooperação possa surgir. A partir desta ideia, Barnard (apud LITTLEJOHN, 1982, 

p. 301-303) define a organização como sendo:  

 
Um sistema de atividades ou forças conscientemente coordenadas de duas ou mais 
pessoas. Em qualquer situação concreta em que há cooperação, muitos sistemas 
diferentes serão componentes (...), mas um elemento comum a todos, aquele que 
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aglutina todos esses outros sistemas numa situação cooperativa concreta, é o  da 
organização. 

  

Neste conceito, percebe-se a organização como um sistema composto de indivíduos 

que atuam juntos em um ato de cooperação para se chegar a um fim comum. O autor elenca 

alguns elementos que, para ele, são fundamentais à composição da organização. São eles: os 

esforços humanos coordenados, o p ropósito ou pr incípio unificador, a comunicação, a 

disposição pessoal e a eficiência.  

Vê-se que o autor aponta a comunicação como um dos componentes elementares da 

organização. Ele enfatiza que a comunicação ocupa lugar central no âmbito organizacional, 

“porque a es trutura, extensão e âmbito da organização são quase inteiramente determinados 

por técnicas de comunicação” (apud LITTLEJOHN, 1982, p. 303) . Desta forma, admite que 

para garantir a sobrevivência da organização, deve-se privilegiar a comunicação, como forma 

de obter a co operação de seus integrantes. Os conceitos de cooperação e de comunicação 

estão, desta forma, intimamente ligados nas ideias de Barnard.  

Esta disposição cooperativa dos funcionários para com a organização depende do 

equilíbrio que o indivíduo percebe entre o esforço que dedica à organização e os benefícios 

que dela recebe. Estes benefícios devem ser entendidos como incentivos financeiros e também 

recompensas não materiais (levando-se em conta as ideias das recompensas financeiras já 

trabalhadas pela teoria Clássica e t ambém das recompensas não materiais abordadas pela 

teoria das Relações Humanas).  

Barnard incluiu ainda a i deia, já esboçada por Weber, de hierarquia em seu sistema. 

Admitindo que a organização é uma série de unidades de cooperação hierarquicamente 

organizadas. Ele reconheceu, ainda, a i mportância da organização informal como 

complementação da estrutura formal. O autor acredita que é através dela que se produz e se 

sustenta o pr opósito de cooperação. Além disso, ela teria o condão de facilitar a i nteração 

entre os membros de uma organização e proporcionar uma maior coesão entre os indivíduos.  

Barnard contribuiu, também, com sua discussão sobre a autoridade, que, segundo ele, 

envolve principalmente a disposição dos indivíduos para cooperarem. Afastando-se da 

percepção tradicional, ele afirma que o locus da autoridade não reside nas pessoas que dão 

ordens, mas sim naquelas que recebem as ordens. Assim, a comunicação da autoridade só é 

aceita quando existem quatro condições: quando é entendida; quando é percebida como 

coerente com o propósito da organização; quando é vista como compatível com o interesse 

pessoal e quando o receptor é capaz de anuir.  
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Por fim, dando mais uma vez um enfoque à comunicação, a teoria de Barnard enfatiza 

que os executivos organizacionais têm numerosas funções, no entanto, a primeira delas é a 

manutenção da comunicação organizacional, que inclui a m anutenção de comunicações 

formais e informais. A segunda função destes executivos é a de garantir a cooperação entre os 

integrantes da organização, mantendo a m otivação das pessoas, e a terceira é formular 

claramente os propósitos, objetivos e fins organizacionais. “Os gerentes devem estar 

conscientes de que dependem dos subordinados para implementar suas decisões. O executivo 

prudente não emite ordens que ele sabe serão rejeitadas por sua equipe” (MAXIMIANO, 

2000, p.61) 

March e Hebert Simon – Estes autores também trouxeram contribuições para a teoria 

dos Sistemas. Suas ideias são conhecidas como a teoria Neo-weberiana, fazendo-se referência 

às concepções já lançadas por Weber. Eles conceberam um quadro mais vasto da pessoa (do 

que o feito pela escola de Relações Humanas) e também um panorama mais extenso sobre as 

organizações (do que aquele já elaborado pela escola Clássica).  

A maior parte de seus conceitos tem conexão com a t omada de decisão, também 

conhecida como processo decisório, que afeta os indivíduos dentro das organizações. Desta 

forma, consideram as organizações como estruturas de decisões a tomar: 
 

O que é uma decisão cientificamente relevante de uma organização? É uma 
descrição que, tanto quanto possível, designa para cada pessoa, dentro da 
organização, quais as decisões que ela deve tomar e a i nfluência a q ual ela está 
sujeita na tomada de cada uma dessas decisões (apud BLAU; SCOTT, 1970, p. 50).     

 

Para eles, o processo de tomar decisões tem três fases: a intelecção ou prospecção – 

que consiste na análise de um problema ou situação que requer solução; concepção – que é a 

criação de alternativas de solução para o problema ou situação e, por fim, a d ecisão – que 

figura no julgamento e escolha de uma alternativa. A partir deste processo, podem surgir dois 

tipos de decisões: as programadas e as não programadas.  

As decisões programadas são repetitivas e tomadas automaticamente. São rotinas, 

manuais de instruções e operações padronizados que geram estas decisões. Já as decisões não 

programadas, não dispõem de soluções automáticas. São exemplos delas: lançamentos de 

novos produtos, redução do quadro de funcionários, mudança da sede da empresa. Para lidar 

com estas decisões não programadas, diz Maximiano (2000, p. 63 ), são necessárias 

“capacidade de julgamento, intuição e c riatividade”, habilidades que permitem lidar com a 

complexidade da situação com maior eficiência. Desta forma, pode-se ilustrar este 

entendimento: 



54 

 

Figura 2 – Fases do processo de decisão segundo March e Simon 

FASES DO PROCESSO 

DE DECISÃO: 

Intelecção ou prospecção 

– consiste na análise de um 

problema ou situação que 

requer solução. 

Concepção – criação de 

alternativas de solução para o 

problema ou situação. 

Decisão – julgamento e 

escolha de uma alternativa 

(Da autora). 

 

Outra contribuição de March e Simon é a teoria do conflito organizacional. Para eles, 

existem três tipos de conflitos: o i ndividual (intrapessoal), o organizacional (interpessoal e 

intergrupal) e o interorganizacional. Existem vários métodos através dos quais a organização 

pode lidar com estes conflitos, dentre eles: a resolução do problema – usada quando todas as 

partes têm objetivos comuns e p recisam encontrar uma solução satisfatória; a persuasão – 

usada quando as metas individuais diferem; a negociação ou barganha – terceiro método para 

lidar com o c onflito organizacional e usado quando não existe concordância em torno dos 

objetivos e, finalmente, o j ogo político – que envolve relações de pequenas e grandes 

potências dentro da organização. 

Para lidar com os problemas que surgem no s eu cotidiano, a organização elabora 

programas de desempenho. March e S imon acreditam que tais programas de atividades são 

usualmente conduzidos sem muita pesquisa ou resolução real. A comunicação, no entanto, 

revela-se parte importante neste processo, afinal permite o fornecimento de informações para 

se criarem novos programas, assim como para se escolherem ações a serem postas em prática. 

Além disso, a comunicação pode auxiliar no feedback sobre os resultados das atividades e 

programas desenvolvidos no ambiente organizacional. Para o autor, “quando a comunicação é 

Decisões: 

Programadas – rotinas, 
manuais de instruções e 
operações padronizados. 

Não programadas – não 
dispõem de soluções automáticas. 
São exemplos: lançamentos de 
novos produtos, redução do 
quadro de funcionários, mudança 
da sede da empresa. 
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eficiente há maior tolerância da interdependência entre as unidades da organização. Assim, a 

boa comunicação facilita a coordenação” (LITTLEJOHN, 1982, p.308-309). 

Katz e Kahn - Passando à t eoria da Psicologia Social das Organizações, de Daniel 

Katz e Robert Kahn, pôde-se perceber que se trata de uma clara argumentação a favor do 

modelo de sistema aberto. Para eles, “ao contrário de um sistema físico, a o rganização é 

social, criada por pessoas e aglutinada por forças psicológicas” (LITTLEJOHN, 1982, p.309). 

As organizações, desta forma, apresentam-se como sistemas sociais ímpares, que possuem 

necessidades e mecanismos de controle próprios.  

A organização, portanto, representa uma teia de papéis inter-relacionados em que os 

membros recebem suas funções pela comunicação com as outras pessoas. Vê-se, portanto, 

uma preocupação em definir a comunicação dentro do c ontexto organizacional. Para os 

autores, a comunicação é elemento fundamental para o funcionamento organizacional: 

 
Quanto mais próximos estamos do centro organizacional de controle e tomada de 
decisão, mais pronunciada é a ênfase sobre a troca de informações. Nesse sentido, a 
comunicação – a troca de informações e a transmissão de significados – é a própria 
essência de um sistema social ou de uma organização (LITTLEJOHN, 1982, 
p.311). 

 

No entanto, os autores chamam atenção para o fato de que a presença ou o aumento da 

comunicação dentro de uma organização não são suficientes para resolver todos os problemas 

existentes. Essa seria uma supersimplificação, segundo eles. Desta forma, enfatizam que: “a 

comunicação tanto pode revelar como eliminar problemas (...) A comunicação também pode 

ter o e feito, deliberado ou nã o, de obscurecer e confundir problemas existentes” 

(LITTLEJOHN, 1982, p.311). 

Para eles, um dos problemas que a o rganização mais se depara em seu dia-a-dia é a 

sobrecarga de informação, que compromete os canais que possui. O uso de múltiplos canais 

pode ser uma solução para o pr oblema, porém não é a única. Algumas organizações dão 

preferência ao desenvolvimento de métodos para restringir a informação como uma forma de 

impedir a sobrecarga. Os autores chamam atenção ainda para a possibilidade de se estabelecer 

uma comunicação horizontal ou lateral, com a finalidade de aperfeiçoar a circulação de 

informações de acordo com as necessidades do sistema.  

Ludwig von Bertalanffy – Este cientista alemão desenvolveu um método que procura 

entender como os sistemas funcionam. É a chamada teoria geral dos sistemas. Ludwig 

entendeu que a ci ência costumava tratar de forma compartimentada muitos problemas que 

exigiam uma abordagem mais ampla. Ele formulou, então, dois princípios que permeiam sua 
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teoria: interdependência das partes e t ratamento complexo da realidade complexa. A 

interdependência das partes integra a ideia de que todos são formados de partes 

interdependentes. Segundo ele (apud MAXIMIANO, 2000, p. 373): 
 

Agora, aprendemos que, para compreender, é preciso analisar não apenas os 
elementos, mas suas inter-relações: as inter-relações das enzimas nas células, de 
muitos processos mentais conscientes e inconscientes, a estrutura e a dinâmica dos 
sistemas sociais. Isto exige a exploração dos muitos sistemas no universo a nossa 
volta, com todas as suas particularidades.     

  

A segunda ideia defendida por Bertalanffy é o  tratamento complexo da realidade 

complexa. Ela enfatiza que é n ecessário aplicar vários enfoques para entender e l idar com 

uma realidade que se torna cada vez mais complexa. “A tecnologia e a sociedade hoje em dia 

tornaram-se tão complexas que as soluções tradicionais não são mais suficientes. É necessário 

utilizar abordagens de natureza holística ou sistêmica, generalistas e interdisciplinares” 

(MAXIMIANO, 2000. p. 374). 

Este enfoque mostra-se demasiadamente importante para a pesquisa que se segue. Já 

que enfatiza que o us o do t radicionalismo não se enquadra mais eficientemente, 

principalmente em termos de comunicação, dentro do ambiente organizacional. O tradicional, 

portanto, dá lugar a novas formas de comunicação, que percebem o i ndivíduo em sua 

totalidade. É necessária, portanto, uma abordagem comunicacional holística, sistêmica, 

integrada, que compreenda os públicos ligados à organização como elementos essenciais. 

Farace, Monge e Russell - A última teoria a ser incluída é a de Richard Farace, Peter 

Monge e Hamish Russell, conhecida como teoria estrutural-funcional. Revela-se uma 

abordagem sistêmica apoiada nas ideias das teorias anteriormente descritas. Tal teoria é 

dirigida inteiramente para uma explicação dos processos de comunicação nas organizações.  

Os autores definem a organização como sendo um sistema de pelo menos duas 

pessoas, dotado de interdependência input (tudo aquilo que entra na organização), 

processamento e output (tudo aquilo que sai da organização). Esse grupo de pessoas comunica 

e coopera para produzir um produto final e, para isso, utiliza energia, informação e materiais 

variados.  

Eles chamam atenção para um dos recursos mais importantes para uma organização: a 

informação e, consequentemente, a comunicação. Nestas comunicações, deve haver regras 

explícitas e implícitas, que constituem a política de comunicação da organização. Elas dizem 

como comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e o que  comunicar. Além disso, 

devem relatar também: quem inicia as interações, como são tratados os atrasos, que temas são 
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discutidos e quem os seleciona etc. Assim, é através do contato cotidiano entre pessoas numa 

organização, que os indivíduos em grupos tendem a trabalhar, interatuar e comunicar.  

Vê-se, então, depois de analisadas as contribuições destes pensadores, que as 

organizações nasceram com o homem, sempre existiram e coexistem com a sociedade. São, 

portanto, sistemas complexos, que devem combinar elementos estruturais e humanos, como 

forma de se obter uma organização efetiva. Talvez seja o mais importante instrumento de que 

os homens dispõem para atingir suas aspirações sociais, corporificadas em bens e serviços de 

toda sorte.  

Para este estudo, será usada prioritariamente, como forma de entender as organizações 

e suas comunicações, a abordagem sistêmica, orientada pela visão de conjunto que a 

organização deve manter. Tal escola auxiliará na compreensão das organizações em toda a sua 

amplitude. Este entendimento é importante para se chegar ao planejamento e desenvolvimento 

de uma comunicação integrada e estratégica dentro do âmbito organizacional. 

 

1.7 As organizações e as estratégias 

 

Os estudos a r espeito das organizações da atualidade incluem a p resença constante do 

termo estratégia, usado tanto para tratar da própria administração (em um enfoque que 

permite pensar nos preceitos administrativos estratégicos) como também para tratar da 

comunicação (que deve manter suas ações voltadas para o públ ico de forma eminentemente 

estratégica). 

Maximiano (2000, p. 392) explica que a palavra estratégia é h erdada dos gregos, que a 

usavam para designar a arte dos generais. Os estrategos eram os comandantes supremos 

escolhidos para planejar e d esenvolver a guerra na antiga Grécia. O conceito de estratégia 

nasce, portanto, claramente ligado à atividade bélica, chegando ao ambiente organizacional 

com indícios deste nascimento.  

Usar uma atividade de forma estratégica dentro de uma organização na atualidade é, 

portanto, sinônimo de neutralizar o c oncorrente. Para Maximiano (2000, p.392), a atual 

situação em que se encontram as organizações do século XXI mostram situações de 

concorrências assemelhadas a uma guerra. Para ele, o objetivo organizacional deve ser anular 

ou frustrar o concorrente “especialmente, quando se trata de inimigo ou adversário que está 

atacando”.  

Em termos gerais, a es tratégia é a s eleção dos meios a s erem empregados para realizar 

atividades organizacionais. Ela envolve certa conotação de astúcia, de criatividade, de 
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superação em relação ao concorrente com o d esenvolvimento de uma ação inesperada. A 

história está repleta de exemplos destes casos.  

São situações que, de fato, conseguiram surpreender os adversários através de ações 

inusitadas. É o caso do Cavalo de Tróia, grande cavalo de madeira usado pelos gregos durante 

a guerra como um estratagema decisivo para a conquista da cidade. O cavalo foi carregado 

para dentro das muralhas, porém, em seu interior, se ocultava o inimigo. À noite, guerreiros 

saíram do cavalo, dominaram os guardas e possibilitam a entrada do exército grego.  

Esta estratégia ficou marcada na memória como caso de surpresa e cr iatividade. É bem 

verdade que muitas vezes as estratégias podem ser ligadas à faltas éticas e à lealdade, porém, 

a criatividade que se faz presente não é questionada e cabe aqui ser ressaltada. Desta maneira, 

diz Clausewitz (apud MAXIMIANO, p.392) “quando não se tem superioridade absoluta, 

deve-se produzir superioridade relativa por meio do uso habilidoso dos recursos disponíveis”. 

Entendendo o sentido da frase do autor, é possível dela discordar ao entender que mesmo 

as organizações que possuem a s uperioridade absoluta devem se manter ligadas a a ções 

estratégicas. Elas não devem ser usadas apenas em casos de inferioridade organizacional, em 

que a o rganização se vê acuada diante de um concorrente. Muito pelo contrário, as ações 

estratégicas são válidas tanto para grandes quanto para médias e pequenas organizações e 

devem ser usadas constantemente. 

Além disso, vale ressaltar que as ações estratégias devem ser pensadas também por 

organizações que não possuem concorrentes e nem possuam o objetivo de lucro. É o caso de 

sindicatos, de órgãos da administração pública, ou prefeituras que, apesar de não possuem 

concorrência direta, devem se pautar em condutas estratégicas para atingir, da melhor forma 

possível, as necessidades da sociedade. 

Wilson Bueno (2009, p.38) explica que sem estratégia, não há inteligência organizacional. 

Ele diz que o termo vem sendo utilizado de forma equivocada dentro das organizações como 

sinônimo de ações importantes ou relevantes. Assim, faz sua crítica: “não é lícito aceitar que a 

comunicação empresarial seja considerada estratégica simplesmente porque é tida como 

importante para alavancar os negócios ou para plasmar positivamente a imagem de uma 

organização”.   

Segundo ele, a ad ministração estratégica de uma organização pressupõe a an álise 

permanente dos resultados e do m acroambiente (econômico, político, sociocultural etc.). 

Além disso, admite reajustes, de modo a permitir que os objetivos organizacionais sejam 

cumpridos; pesquisa; conhecimentos adquiridos por meio de sistematização permanente; 

banco de dados inteligentes sobre mercados e concorrentes; gestão de conhecimentos etc. “A 
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administração estratégica supõe um processo e não se reduz a uma ação específica”, afirma 

Bueno (2009, p.58).  

Para a f ormulação de uma boa estratégia, é n ecessária, então, a an álise das ameaças e 

oportunidades do ambiente como um todo. Isso porque os desafios organizacionais surgem de 

diversas fontes e, desta forma, devem ser observadas: a concorrência, o mercado a s er 

alcançado, as mudanças tecnológicas e econômicas, as eventuais ações governamentais de 

tributação e n ovas legislações e as  próprias alterações comportamentais do consumidor e 

cliente da organização. O acompanhamento das atitudes e preferências, estilos de vida, 

expectativas e medos são fundamentais nesta avaliação. 

Além do ambiente externo, o ambiente interno da organização também deve ser estudado 

para a elaboração de estratégias. Desta forma, é importante ter um olhar para dentro da 

organização a procura de pontos fortes, que devem ser sobressaltados, e fracos, que devem ser 

melhorados.  

Tal estudo é fundamental para o entendimento do que  já acontece na organização e, 

também, para se pensar nas estratégias que ainda podem ser desenvolvidas. A ideia é que a 

criatividade esteja presente e q ue ações comunicacionais integradas e estratégicas sejam 

pensadas para favorecer a interação entre organização e públicos de interesse.  

    

1.8 As organizações e seus públicos 

 

As organizações contemporâneas mostram-se associadas a públicos diversos. 

Independentemente da vontade das organizações, estes públicos existem e fazem parte de sua 

atuação social. Eles atuam de diversas formas: sejam prestando mão de obra, sejam 

fornecendo matérias-primas, sejam cooperando com ações ou a té mesmo competindo com 

elas. Os públicos organizacionais são, portanto, os mais distintos e variados.  

Pensando nisso e l evando em conta que são a base da existência organizacional, é 

importante que sejam identificados. Fábio França (2008, p.17) alerta para esta noção: “os 

públicos representam o objetivo maior da atividade, mas poucos profissionais dedicam-se a 

sua categorização”. Assim, é n ecessário que se defina com clareza a quais públicos a 

organização está se dirigindo, levando em conta sua pluralidade e complexidade.  

Será apresentado, neste estudo, um rol exemplificativo de públicos. Não há pretensão de 

se definir todas as redes de relação entre empresa-públicos, afinal, cada organização deve ser 

capaz de produzir sua própria listagem. Porém, a título de ilustração, podem-se vislumbrar os 

seguintes públicos organizacionais: 
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Figura 3 – Os públicos organizacionais 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adaptado de Yanaze (2010, p.89). 

 

A abrangência dos públicos, de fato, chama atenção. No entanto, sua diversidade também 

deve ser salientada. Para França (2008, p.4), “o público não é um todo monolítico [...] trata-se 

de uma mescla de grupos com diversas características culturais, étnicas, religiosas e 

econômicas, cujos interesses podem coincidir ou não”. 

Cabe à organização, e consequentemente ao setor de Comunicação, a tarefa gerir formas 

estratégicas de lidar com os diversos públicos organizacionais, pensando, inclusive, no peso 

que cada um deles possui para a p ersecução dos fins institucionais. Desta forma, França 

(2008, p.105-108) tece um guia de como identificar e lidar com as multirelações estabelecidas 

com os pluripúblicos organizacionais: 

1. Selecione todos os públicos que se relacionam com a organização (tal listagem deve 

ser o mais ampla possível). 

2.  Identifique, em seguida, os públicos com os quais a empresa se relaciona de maneira 

mais frequente. Há de se lembrar, neste ponto, que esta relação é situacional, ou seja, 

não fixa, variando de acordo com a época e o c ontexto em que a organização está 

inserta. 

3. Defina quais são os públicos de interesse maior para a organização, ou seja, aqueles 

imprescindíveis. 

4. Determine o tipo de relação existente entre ambos. 

ORGANIZAÇÕES 

Administradores e 
colaboradores; 

Sindicatos e associações; 

 

Acionistas e investidores; 

Comunidade em geral; 

 Comunidade em geral; 

 Fornecedores; 

Instituições 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governos (Federal, 

Estadual e Municipal); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidores; Imprensa; 
Formadores 
de opinião; 

Organizações não-
governamentais; Clientes; Órgãos Internacionais; 

Lideranças setoriais (outros setores da economia, cultura, esporte, social, religião, 

 

 

Concorrentes, entre outros; 
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5. Defina qual é o objetivo do relacionamento com estes públicos. 

6. Indique o nível de dependência entre ambos. 

7. Perceba o nível de participação nos negócios da organização. 

8. Determine a duração da relação, estipulando se é efêmera, permanente etc. 

9. Discrimine as expectativas da relação em relação aos seus públicos.   

A partir destes pontos, pode-se pensar estrategicamente em intensificar ações voltadas a 

fornecedores, caso a organização esteja enfrentando problemas na entrega de matérias-primas, 

ou assumir uma postura mais informativa em relação a lideranças setoriais políticas e sociais, 

caso esteja vivendo problemas com estes setores. É preciso lembrar também que o 

relacionamento com estes públicos deve ser contínuo. Sobre isso, França (2008, p.74) lembra: 

 
O relacionamento não pode ser ocasional, esporádico, como se fosse uma relação 
de compra e venda. É preciso que ele seja planejado na sua intenção, no seu 
estabelecimento e no seu desenvolvimento, a fim de que possa ser acompanhado e 
monitorado, isto é, ele deve ser administrado.   

 

Vê-se, então, que deve haver a preocupação, por parte da organização, em estabelecer uma 

mensagem diferenciada, elaborada com o i ntuito de satisfazer os interesses do públ ico e 

contribuir para o bom relacionamento. É, portanto, neste ambiente estratégico, diferenciado e 

repleto de inovações que é a co municação organizacional, que adentraremos no pr óximo 

capítulo deste estudo. 
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Capítulo II – A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL  

 
 

“A comunicação organizacional é povoada de mitos, versões, falsas 

interpretações e muito preconceito. O principal mito: a comunicação faz milagres” - 

(TORQUATO, 2004, p.33). 

 

 

 

 A discussão deste capítulo fica a cargo da comunicação organizacional. As diferentes 

terminologias que vêm sendo usadas para se referir a ela, o formato integrado ou fragmentado 

que pode assumir dentro das organizações e o modelo comunicacional proposto por Kunsch 

que a divide, para fins acadêmicos e de estudos, em: comunicação administrativa, interna, 

institucional e mercadológica. Serão abordadas, ainda, as funções insertas no dia a dia 

organizacional, tais como: assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e 

propaganda, marketing, editoração e eventos, oferecendo-se ao leitor um pouco do panorama 

comunicacional vivido no cotidiano das organizações. 

 

2.1 As diversas terminologias  
 

A pergunta que inicia este capítulo é simples: como deve ser chamada a comunicação que 

ocorre entre as organizações e seus públicos de interesse?  A resposta, no entanto, não é tão 

fácil. Para se referir a esta comunicação, inúmeras formas são usadas, dentre as quais: 

comunicação empresarial, comunicação corporativa, comunicação institucional ou, a inda, 

comunicação organizacional. Tais denominações, apesar de muitas vezes serem usadas de 

forma indistinta, possuem uma importante diferenciação conceitual que cabe, neste momento, 

esclarecer.  

Autores, como Wilson Bueno (2009, p.2), entendem a comunicação organizacional como 

a mais ampla das expressões citadas. Segundo ele, “se a intenção é evocar a comunicação nas 

organizações em geral, sem quaisquer restrições, certamente comunicação organizacional será 

a expressão mais indicada”. O termo define, desta forma, todo o t rabalho comunicativo 

realizado pelas organizações, analisando o funcionamento, as relações e o  processo de 

interação entre a instituição e seus diversos públicos.  



63 

Kunsch (2003, p.150) explica que a comunicação organizacional “abarca todo o espectro 

das atividades comunicacionais, apresenta maior amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de 

organização – pública, privada, sem fins lucrativos, ONGs, fundações etc., não se restringindo 

ao âmbito do que se denomina ‘empresa’”. É esta a expressão que se julga, nesta pesquisa, 

como a m ais adequada por assumir toda a am plitude que a ação  comunicativa dentro das 

organizações necessita.   

Já o termo comunicação empresarial, mostra-se restritivo. Ele leva a p ensar no 

estabelecimento de uma comunicação inserta apenas no âmbito das empresas, como o próprio 

nome já indica. Excluem-se, a p artir deste uso, as demais instâncias organizacionais, tais 

como: ONG’s, fundações, entidades públicas etc. Apesar desta restrição, Bueno (2009, p.2) 

explica que esta é a expressão mais corriqueira e aceita no a mbiente profissional. O autor 

justifica este pensamento dizendo que a denominação das principais entidades da área faz 

referência ao termo comunicação empresarial, como é o caso da Aberje -  Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial. 

 Gaudêncio Torquato também chama atenção para a d iferenciação que existe entre a 

comunicação empresarial e a comunicação organizacional. Para ele, as expressões mostram 

uma evolução da comunicação. Em um primeiro momento, segundo o a utor, dava-se 

preferência ao termo comunicação empresarial por ser, à época, o campo restrito às empresas. 

Já em um momento posterior, se passou a adotar o termo comunicação organizacional, como 

uma forma mais abrangente de perceber a comunicação que se expandia para as mais diversas 

entidades.  Assim, diz Torquato (2004, p.1): 

 

Em meus trabalhos e pesquisas, no início da década de 1970, empregava a 
expressão comunicação empresarial. Com o desenvolvimento da área, a evolução 
dos modelos e a m ultiplicação das estruturas de comunicação, passei a usar a 
terminologia comunicação organizacional. Tratava-se, afinal de contas, de 
reconhecer a irrefutável realidade: a comunicação resvalava para outros terrenos e 
espaços, ampliando o escopo e adicionando novos campos ao território da 
comunicação empresarial. Sindicatos, associações, federações, confederações, 
agremiações, escolas, clubes e partidos políticos passaram, de maneira intensa, a 
usar as ferramentas da comunicação.  

 

O autor lembra, ainda, que esta ampliação da noção de comunicação organizacional, fez 

com que se pensasse também na comunicação voltada para a área pública e, 

consequentemente, para a política. Segundo ele, “não há mais sentido, portanto, em se 

restringir a comunicação ao exclusivo mundo das empresas” (TORQUATO, 2004, p.1) , não 

há mais sentido, desta forma, em se adotar o termo comunicação empresarial.  

http://www.aberje.com.br/
http://www.aberje.com.br/
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Há, também, quem dê preferência à expressão comunicação institucional. Seu uso também 

se mostra restritivo, pois leva em conta somente as atividades chamadas de institucionais, ou 

seja, aquelas focadas na criação, consolidação e ampliação da marca, imagem e reputação. A 

utilização desta expressão não considera, portanto, a comunicação mercadológica, que 

contempla a d ivulgação e o  lançamento de produtos e s erviços e q ue se encontra tão 

imbricada quanto a vertente institucional no cotidiano das organizações.  

A expressão mostra-se, então, igualmente limitativa, sendo necessário entender que, ao 

falar de comunicação institucional, está se referindo apenas a u ma parcela da comunicação 

existente nas organizações. Desta forma, chamar a co municação que acontece entre as 

organizações e os públicos de interesse de comunicação institucional não parece ser o melhor 

caminho a ser seguido.  

Há ainda autores, como Maristela Mafei (2011, p.28), que preferem adotar o termo 

comunicação corporativa. Ao longo de sua obra, Mafei vai dando sinais do que  pretende 

indicar com a expressão. Ela se refere ao mundo empresarial, às empresas, às corporações, ou 

seja, ao âmbito privado, como sendo o local de aplicação da comunicação corporativa.  

Mais uma vez, pode-se dizer que o termo mostra somente uma parte de seu sentido. Falar 

em comunicação corporativa é admitir que somente no âmbito das corporações, das empresas, 

existe comunicação. As demais atuações comunicacionais (tais como as que acontecem em 

organizações públicas) ficam, desta forma, esquecidas com o uso desta expressão, que 

também não contempla a am pla atuação da comunicação entre as organizações e s eus 

públicos. 

No decorrer desta pesquisa, se buscará, então, utilizar o t ermo comunicação 

organizacional por se entender que a expressão é a mais adequada dentre todas as explanadas. 

Ela é capaz de englobar todas as formas de comunicação que acontecem em empresas, sejam 

elas públicas ou privadas, associações civis e até em organizações não governamentais.  

Deseja-se também, com este uso, fazer referência, sem restrições, às vertentes 

institucionais e m ercadológicas presentes e enraizadas no dia a d ia da comunicação 

organizacional, assumindo, assim, o conceito com toda a sua abrangência, que inclui os mais 

diversos tipos de organizações e suas diversas comunicações. 

 

2.2 A comunicação organizacional e seu conceito 

 

Já tendo explicitado a terminologia a ser adotada nesta pesquisa, cabe agora fazer a 

conceituação da chamada comunicação organizacional. Para tanto, recorre-se a autores como: 
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BUENO (2009), TORQUATO (2004), BAHIA (1995), OLIVEIRA e DE PAULA (2007) e, 

ainda, MAFEI (2011) na tentativa de entender a comunicação como um fenômeno cada vez 

mais necessário dentro do contexto organizacional. Neste sentido, Oliveira e De Paula (2007, 

p. 21) a concebem como: 

 

A aplicação do campo da comunicação nas organizações, que se efetiva por meio 
das práticas dos subcampos de relações públicas, jornalismo e p ublicidade e 
propaganda de forma integrada, planejada e articulada com outros campos do 
conhecimento, como administração, psicologia, sociologia, filosofia, política, 
economia etc. 

  

Vê-se, a partir desta conceituação, que a comunicação organizacional é, na verdade, 

uma junção de diversos subcampos, dentre os quais foram citados pelas autoras: o jornalismo, 

a publicidade, a propaganda e as relações públicas.  Entretanto, as atividades que compõem a 

comunicação organizacional da atualidade são bem mais amplas, incluindo ainda: a assessoria 

de imprensa, o marketing, a editoração, entre outros campos de atuação que fazem parte do 

dia a dia organizacional e que serão explicitados nos tópicos a seguir. 

Importante também destacar, no conceito acima, a i nteração que deve haver entre a 

comunicação e as demais áreas do conhecimento. Tal interdisciplinaridade revela-se essencial 

para entender a comunicação organizacional como um todo, inserida em um ambiente repleto 

de aspectos sociológicos, psicológicos, políticos e econômicos. Todas estas variáveis afetam 

as organizações e, consequentemente, afetam suas comunicações. É necessário entender, 

portanto, que a organização é um todo complexo e não somente restrita a partes isoladas como 

afirmam Daniels; Spiker e Papa (1997, p.9):  
 

Organizations, like living systems, are a bit more complicated [...]Internally, 
unions, trade and professional groups and even informal coalitions may exert 
substancial control over the organization. Externally, local, state, and federal 
goverment agencies, as well as costumer or community groups, also regulate or, at 
least, influence the system. 

 

Levando em conta a complexidade organizacional, Juarez Bahia (1995, p.15) também 

oferece seu conceito sobre o termo. Para ele, a comunicação dentro das organizações “é o 

processo – conjunto de métodos, técnicas, recursos, meios, etc. – pelo qual a em presa se 

dirige ao público interno (seus funcionários) e ao público externo (seus consumidores)”. 

Percebe-se, nesta conceituação, uma noção de público bastante reduzida. O autor cita apenas 

os funcionários e os consumidores como possíveis públicos organizacionais.  
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Tal raciocínio, no entanto, não se mostra suficiente nos dias atuais. A noção de público 

de uma organização deve compreender os mais variados entes e personalidades com as quais 

ela se relaciona em seu cotidiano. Assim, integram também a listagem de públicos: os 

fornecedores, os acionistas, os funcionários terceirizados, a comunidade, ou s eja, todos 

aqueles que, de qualquer forma, interagem e se relacionam com a organização.  

Bueno (2009, p.3-4) também oferece um conceito para a comunicação organizacional. 

Assim, diz ele: 
 

Entendemos comunicação empresarial ou comunicação organizacional como: 
conjunto integrado de ações estratégicas, planos, políticas e produtos planejados e 
desenvolvidos por uma organização para estabelecer a r elação permanente e 
sistemática com todos os seus públicos de interesse. 

  

Nota-se, de logo, um conceito bem mais amplo se comparado aos até então esboçados 

aqui. Nele, fala-se em públicos de interesse da organização e não somente em funcionários e 

consumidores. Admite-se, ainda, que o relacionamento com estes públicos deve ser 

empreendido de forma permanente e sistemática, em uma noção importante de que os 

públicos são bens valiosos para a organização.  

Além disso, a autor chama atenção para o fato de que esta comunicação não deve ser 

posta em prática somente pelos setores que têm como função precípua a atividade 

comunicacional. Deve, sim, fazer parte do cotidiano de todos os integrantes que pertencem à 

organização. Desta forma: 
 

É preciso sempre admitir, observado esse conceito, que o relacionamento com os 
distintos públicos da organização é realizado tanto pelos assessores de imprensa, 
pelos profissionais de relações públicas, pelas agências de propaganda, ou de 
comunicação, muitas vezes terceirizadas, como também pelas secretárias, pela 
telefonista, pelos vendedores, pelos funcionários de uma maneira geral (BUENO, 
2009, p.4). 

  

Com o raciocínio de Bueno, vê-se que toda a organização e todos aqueles que dela fazem 

parte comunicam mensagens institucionais constantemente, por isso, é necessário atenção às 

palavras, aos gestos e às formas de tratamento de todos os integrantes do c orpo 

organizacional, ou seja, de todos aqueles que representam de qualquer forma a organização, 

vista nesta perspectiva, sem restrições. 

Já Maristela Mafei entende a comunicação dentro das organizações como toda interação 

que existe entre elas e seus variados públicos. Assim, diz a autora: “a co municação 

corporativa de uma empresa é um conjunto de ações que ela executa para interagir com os 
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públicos que são essenciais para a sua reputação (imagem), negócio (desempenho financeiro) 

e sustentabilidade” (MAFEI, 2011, p.19). Importante ressaltar, neste conceito, a m enção 

expressa à sustentabilidade, uma preocupação da atualidade empresarial: 
 

Negócios perenes e marcas respeitadas pela sociedade dependem da troca que 
estabelecem com o seu entorno social e com o meio ambiente. O modelo é 
irreversível e já permeia toda a estratégia de comunicação de um número cada vez 
maior de empresas. O entendimento de que bastava gerar resultados aos acionistas, 
pagar religiosamente os impostos e cumprir a legislação trabalhista era suficiente 
para garantir um lugar ao sol no mundo dos negócios foi ultrapassado (MAFEI, 
2011, p.31).  

 

Vê-se assim que a conscientização acerca da finitude dos recursos naturais e o olhar atento 

dos clientes e consumidores sobre as práticas empresariais já fazem parte do conceito atual de 

comunicação organizacional, que exige hoje um reposicionamento por parte das organizações. 

Da mesma forma entende Maximiano (2000, p. 44) ao dizer que:  
 

Na época de Taylor e Ford, os administradores não precisavam preocupar-se com a 
poluição provocada por suas fábricas, nem com o nível de emissão de gases dos 
veículos que fabricavam. À medida que os problemas provocados pelos danos ao 
meio ambiente tornaram-se mais graves, afetando a saúde e o  bem-estar das 
pessoas, a sociedade reagiu. 

 

A preocupação com a sustentabilidade e, também com a atuação responsável da 

organização, deve fazer parte do conceito de comunicação empregado na sociedade pós-

moderna. Apesar disso, muitas vezes, esta ideia resta esquecida em programas que 

simplesmente prometem ações em prol do meio ambiente, mas que não chegam à realidade.  

Quanto ao tema, diz o professor Kleber Markus (2012, p.34): “organizações 

pretendem comunicar que são ecologicamente responsáveis, antes mesmo de desenvolverem 

tais programas que comumente não saem do papel de seus viciados planejamentos 

estratégicos – verdadeiros jogos de guerra”. Tem-se assim, de acordo com autor, uma 

comunicação organizacional meramente cosmética, eivada de um discurso vazio e s em 

compromisso com a verdade e com a ética. 

Reforçando esta ideia, Tarsitano e Moreira (2012, p.123) explicam que a 

conscientização que algumas organizações têm tentado apresentar se deve apenas a 

interferência de “parcela significativa do públ ico – especialmente formadores de opinião – 

que privilegia ou pune as empresas que veem ou nã o uma atuação responsável”. Esta 

preocupação social e ambiental se daria, desta forma, somente para fornecer uma satisfação à 

sociedade do que a empresa tem feito em termos sustentáveis.  
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Tal ideia, no entanto, se mostra insólita já que, neste caso, deve valer a máxima de que 

‘não basta parecer, tem que ser’. Não adianta que a organização adote medidas para agradar 

seu público, quando de fato não se preocupa com a perspectiva ambiental, com o bem-estar de 

seu corpo interno e nem, muito menos, com o correto atendimento às demandas de seus 

consumidores.  

“Não é suficiente uma empresa comunicar sua atuação social e transgredir as normas 

legais e morais com consumidores e funcionários” (TARSITANO E MOREIRA, 2012, 

p.130). Estas condutas mostram-se inadmissíveis dentro da prática comunicacional das 

organizações, que deve prezar pela transparência, pelo bom relacionamento e pela ética em 

sua atuação para bem preservar a imagem que possui no contexto de uma sociedade exigente 

e atenta ao dia a dia organizacional. 

Ainda quanto ao conceito de comunicação organizacional, Gaudêncio Torquato revela 

que dentro das organizações podem ser postos em prática quatro tipos distintos de 

comunicação, que devem funcionar em completa sintonia. Desta forma, apresenta: a 

comunicação cultural – que comporta os climas internos da organização; a comunicação 

administrativa – que reúne os papéis, as cartas internas, os memorandos entre outros; a 

comunicação social – que envolve as áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade, 

editoração e marketing e, por fim, o sistema de informação – que agrega as afirmações 

armazenadas em bancos de dados. 

Estas quatro áreas são responsáveis, segundo o a utor, pela comunicação 

organizacional, que se assemelha a u ma orquestra em que metais, cordas e p ercussões se 

afinam gerando a comunicação. De tal modo, diz (2004, p.35): “a comunicação 

organizacional é, portanto, a possibilidade sistêmica, integrada que reúne as quatro grandes 

modalidades descritas acima, cada uma exercendo um conjunto de funções”. Vê-se, assim, 

que o autor enfatiza a necessidade de integração entre todas as comunicações presentes em 

uma organização, reafirmando a necessidade de uma atuação comunicacional conjunta.  

Percebe-se, assim, para finalizar este tópico, que a comunicação organizacional pouco 

a pouco vai ganhando importância e status de função estratégica (e não meramente 

procedimental) dentro das instituições. Sua principal função, a interação com os diversos 

públicos organizacionais, é fundamental à sobrevivência das organizações dentro do contexto 

competitivo e aci rrado que se tem na atualidade. Cabe a nós, profissionais de comunicação, 

manter e administrar integradamente tal função de forma a assumir, de uma vez por todas, o 

papel tático da comunicação no interior das organizações. 
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2.3 A comunicação nas organizações: da fragmentação à integração 

 

A sabedoria popular afirma que ‘uma andorinha só não faz verão’, lembrando que o 

trabalho feito de forma desarticulada não é suficiente para gerar bons resultados. Trazendo tal 

dito para o universo da comunicação, poderia se afirmar que um jornalista, um publicitário ou 

um relações públicas tratado isoladamente não é s uficiente para abranger todas as 

peculiaridades e d esafios da comunicação organizacional. É através do congraçamento de 

todos estes profissionais que se chega à comunicação verdadeiramente plena e unificada, livre 

de fragmentações e estruturas fechadas.  

No entanto, esta união não acontece de forma fácil. As estruturas complexas, e m uitas 

vezes até conflitantes, geram um desafio para as organizações: agir em suas comunicações de 

forma integrada. Compactua deste pensamento Selma Santa Cruz ao dizer que as 

organizações devem se converter de fato “num todo sistêmico, orgânico, capaz de interagir de 

forma eficaz com o ambiente em seu entorno” (2006, p. 146).   

O mundo contemporâneo exige, portanto, uma adequação por parte das organizações. O 

novo momento de complexidade, globalização e competição não coaduna com estruturas 

rígidas, hierarquizadas e departamentalizadas como aquelas idealizadas por Weber em suas 

descrições da burocracia ou aquelas descritas por Taylor em sua Teoria Clássica (já 

explicitadas no capítulo 1). 

Adequações são, portanto, fatores determinantes para as organizações. É preciso inovar 

frente às ameaças externas, entendendo as organizações como sistemas inteligentes e 

flexíveis, que devem se adaptar continuamente ao ambiente, e, mais do que isso, promover 

mudanças organizacionais que ultrapassem o discurso, e g anhem a p rática, o dia a d ia 

organizacional.  

Mudar, no entanto, não é um trabalho simples. Implementar alterações organizacionais é 

uma tarefa complexa, mas não impossível. É essencial que as mudanças sejam pensadas e 

planejadas de forma não abrupta, a partir do c otidiano organizacional, ou s eja, sejam 

construídas em um consenso, acolhendo-se os erros e os acertos vivenciados. Contudo, 

adverte Selma: “numa era pautada pelo imediatismo, em que a maioria das empresas vive a 

ditadura do curto prazo, articular este tipo de mobilização profunda e sustentada é tarefa 

hercúlea” (2005, p.147).   

A mudança organizacional passa, assim, pela colocação em prática de atividades 

comunicacionais integradas e n ão encerradas em si mesmas, sendo necessário que a 

segmentação dentro da comunicação organizacional seja substituída por um modelo sinérgico, 
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simultâneo, orgânico, vivo. “Um processo multidisciplinar e abrangente”, como afirma 

Gaudêncio Torquato (2004, p.33), capaz de interagir com os públicos e oferecer mensagens 

alinhadas e compatíveis com o posicionamento da organização.  

Para que a comunicação opere de forma harmônica, é necessário que lance mão de todas 

as potencialidades que possui, incluindo, as atividades de: assessoria de imprensa, relações 

públicas, publicidade, marketing etc. Todas elas devem convergir para atingir os objetivos 

organizacionais, ou seja, devem ser compatíveis com as metas e os rumos da organização.  

Este também é o entendimento de Margarida Kunsch (1986, p.107) ao dizer que: 

 

Não se pode mais isolar, por exemplo, a comunicação institucional e a 
comunicação mercadológica. É necessário que haja uma comunicação integrada, 
desenvolvendo-se de forma conjugada atividades de comunicação institucional 
(jornalismo, editoração, relações públicas, publicidade) e comunicação 
mercadológica (propaganda, promoção e vendas, exposições, treinamento de 
vendas etc.), formando o composto da comunicação. 

 

Fala-se, desta forma, na natureza construtivista que a comunicação deve possuir, 

construindo mensagens sinérgicas, integradas e adequadas aos mais variados públicos 

organizacionais. Vista como um fator inevitável dentro das organizações, a comunicação 

organizacional deve ser pensada de modo a potencializar sua contribuição através do trabalho 

conjunto. Desta forma também entende Selma Cruz (2006, p.150): 

 

A comunicação tem que ser, sobretudo, e cada vez mais, integrada. Precisa ancorar-
se em uma única voz [...] A Comunicação integrada ainda é uma promessa, tantos 
são os desafios para implementá-la. Ela requer a adequação do discurso às 
necessidades dos diferentes públicos, em cada contexto e circunstância. E também 
um planejamento detalhado que permita tirar o melhor partido das características 
das várias mídias e canais, explorando sua complementaridade.   

 
O trabalho comunicacional unificado é capaz, portanto, de trazer mudanças significativas 

às organizações, passando do vislumbramento de promessas à implementação de ações 

concretas. Da mesma forma entende Kátia Keller (2005, p.18-19): 
 

Seja para criação, construção, sedimentação, modernização e/ou manutenção da 
imagem institucional, seja para o lançamento ou reposicionamento de produtos ou 
serviços de uma organização, coloca-se como ideal o desenvolvimento de ações 
integradas de comunicação voltadas a todos os públicos, capazes de se 
potencializar umas às outras. A organização, que consegue perceber a importância 
da complementaridade dessas ações e encara a contratação de profissionais 
(terceirizados ou não) como forma de realização de investimento, tem mais chances 
de sobreviver no difícil mercado da atualidade.  
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A integração de jornalistas, publicitários, relações públicas e outros profissionais da 

comunicação para uma atuação conjunta e complementar revela, desta forma, uma atitude 

estratégica e de investimento por parte da organização. Este pensamento também é conjugado 

por Kunsch (2003, p.245) ao dizer que:  

 

Não basta pautar-se por ações isoladas de comunicação, centradas no planejamento 
tático, para resolver questões, gerenciar crises e g erir veículos comunicacionais, 
sem uma conexão com a análise ambiental e as necessidades do público, de forma 
permanente e estrategicamente pensada. 

 

Vê-se, assim, que ações isoladas e fragmentadas, que tentam solucionar problemas 

pontuais, sem considerar todo o ambiente que permeia a organização e ainda sem considerar 

os anseios dos públicos organizacionais, não são capazes de gerar bons resultados. O caminho 

a ser seguido deve ser trilhado a partir da integração e do entendimento de que a organização 

é um sistema complexo e dinâmico.  

Ainda quanto ao tema, é preciso dizer que não se deve cair na discussão estéril que tenta 

descobrir de quem é o  papel de liderar a comunicação organizacional. Comumente, cada 

profissional e categoria leva a discussão para si, no entanto, acredita-se que o profissional, ou 

formação, mais adequada não existe. O que há é o pr ofissional alinhado às perspectivas 

organizacionais e p ronto para lidar com os desafios de estabelecer uma comunicação 

integrada de fato e não apenas em manuais organizacionais.  Wilson Bueno (2009, p.50) 

encabeça esta crítica dizendo:  
 

Integrar o quê, se a realidade a que estamos assistindo é bem outra: uma disputa 
intensa e sangrenta entre áreas e profissionais (da própria área da comunicação), 
eivada de equívocos e preconceitos, um embate ruidoso de egos e u ma ausência 
total de espírito crítico e de uma perspectiva abrangente do universo da 
comunicação empresarial. 

 

É, portanto, a somatória dos diversos profissionais que gerará, através de uma atuação 

conjugada, uma comunicação verdadeiramente integrada. Vale dizer que o engajamento de 

todos é apenas o início para o d esenvolvimento de uma comunicação una e sinérgica. A 

inserção de funcionários, em todos os níveis também é es sencial a este processo de acordo 

com Nassar (p.118, 2006): 
 

Para que uma empresa – seus gestores, suas marcas, seus produtos e seus serviços – 
seja a ‘mais admirada’, ‘a mais querida’, é necessário que haja vontade, endosso e 
envolvimento de diretores e gerentes, de toda a hierarquia, para o desenrolar das 
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ações de relacionamento, o que significa colocar no dia a d ia de diretores e 
gerentes as atividades cujo objetivo seja ‘vender’ os valores da organização.  

 

Pode-se dizer que é papel da organização como um todo, e não de um ou de outro setor 

isolado, a i mplementação deste formato, que não deve esbarrar na teorização exacerbada e 

nem tão pouco deve se deixar abater pelas fronteiras existentes entre departamentos e setores. 

As ‘caixinhas organizacionais’, típicas dos fluxogramas em que estão insertos os 

departamentos e suas subdivisões, não podem conter o a vanço da comunicação dentro das 

organizações. Todos os integrantes da estrutura organizacional fazem parte deste processo e, 

desta forma, devem começar a romper barreiras, ignorar egos e construir alianças que 

favoreçam a comunicação integrada dentro da organização. 

 

2.4 A comunicação organizacional integrada 
 
Já tendo abordado a comunicação organizacional, bem como sua necessidade de 

integração, se discorrerá, neste momento, sobre o modelo proposto por Kunsch que divide, 

para fins acadêmicos, a comunicação dentro das organizações em quatro grandes áreas: a 

comunicação institucional, a co municação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa.  

Antes de iniciar sua explanação, deve-se enfatizar que autores como Mitsuru Yanaze 

divergem deste modelo, propondo uma nova organização para a comunicação dentro das 

organizações. Para ele, deve haver um reposicionamento da comunicação interna e o 

acréscimo da dimensão externa. O autor argumenta que todas as comunicações são 

formuladas em ambientes internos e externos e faz uma comparação entre os modelos de sua 

autoria e de Kunsch que podem ser visualizados a seguir: 

 

 

 

 

Figura 4 – As noções de comunicação integrada de Kunsch e Yanaze  
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Fonte: Yanaze adaptado de Kunsch (2003).                           Fonte: Yanaze (2010, p.6 
 

 

Fonte: Yanaze adaptado de Kunsch (2003).                           Fonte: Yanaze (2010, p.64). 

 

 De acordo com o pensamento de Yanaze, então, não há como se falar de 

comunicação interna isoladamente. Ela se encontraria constantemente mesclada com as 

demais comunicações, sejam elas mercadológicas, institucionais ou administrativas. Sendo 

assim, o a utor propala a seguinte divisão da comunicação integrada: comunicação 

administrativa interna e externa; comunicação mercadológica interna e externa e, finalmente, 

comunicação institucional interna e externa. Desta forma, explica:  
 

Entendemos que os públicos internos podem ser receptores e difusores tanto de 
mensagens administrativas, institucionais ou mercadológicas. Essas três palavras 
qualificam/adjetivam/caracterizam os conteúdos da comunicação, que podem ser 
transmitidos interna ou externamente. Entretanto, a palavra ‘interna’ não 
caracteriza o conteúdo da comunicação, mas seu direcionamento. Assim sendo, não 
pode estar na mesma classificação que a comunicação administrativa, institucional 
e mercadológica (YANAZE, 2010, p.63).    

  

 Apesar de entender as ponderações de Yanaze, acredita-se que tanto a co municação 

interna quanto a administrativa, a mercadológica e a institucional devem ter independência 

dentro do m odelo de comunicação integrada. O foco da discussão deve ser direcionado à 

relevância de cada uma destas comunicações dentro do contexto organizacional e não a sua 

colocação dentro de um ou de outro esquema metodológico. Feitas estas ponderações, passa-

se a discussão das modalidades propostas por Kunsch em sua obra ‘Planejamento de Relações 

Públicas na Comunicação Integrada’. 

 

a) A comunicação administrativa 

A primeira grande área explicitada nesta pesquisa é a co municação administrativa, 

aquela que tem lugar no interior das organizações. É através dela que se viabiliza o sistema de 

mensagens organizacionais, o fluxo de informações que permite a sobrevivência, a progressão 

e o desenvolvimento organizacional.  

Kunsch explica que a co municação é al go fundamental no processo de entradas 

(inputs), transformações (throughputs) e s aídas (outputs) presentes no cotidiano das 

Externa e 
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organizações. Assim, diz ela (2003, p.153): “o fazer organizacional, no s eu conjunto, 

transforma os recursos em produtos, serviços ou r esultados. E, para isso, é fundamental e 

imprescindível valer-se da comunicação, que permeia todo este processo, viabilizando as 

ações pertinentes, por meio de um contínuo processamento de informações”.  

Vale dizer, portanto, que a co municação administrativa está presente em todas as 

instâncias organizacionais e s e encontra atuante desde a entrada de inputs até a s aída de 

outputs nas organizações. Para Mitsuru Yanaze (2010, p. 64), a comunicação administrativa “é 

o core comunicativo da organização nos ambientes interno e externo, garantida a dinâmica da 

gestão empresarial, considerando as atividades de planejamento, organização, coordenação e 

controle”.  

A comunicação administrativa revela-se, desta forma, uma atividade complexa capaz 

de manter os fluxos, os níveis e as redes formais e informais de uma organização, assim como 

explica Torquato (2004, p.45):  
 

Por se constituir no eixo principal de locomoção do t rabalho rotineiro – normas, 
instruções, portarias, memorandos, cartas, técnicas, índices, taxas, acervos técnicos 
– é o que demanda maior complexidade, transformando-se, por conseguinte, em 
uma das maiores fontes de problemas e ruídos das organizações.    

  

Vale dizer que, apesar de sua complexidade e ab rangência, a c omunicação 

administrativa não vem recebendo a devida atenção. Seus ruídos devem-se, em grande parte, a 

falta de prioridade e de entendimento do sistema que compõe a organização, compreendida, 

neste caso, como um grande emaranhado de centros emissores de mensagens e, muitas vezes, 

carente de profissionais que administrem, de forma harmônica, os elos desta cadeia.   

Tais problemas acabam resvalando e interferindo no di a a dia organizacional, 

desgastando a imagem corporativa e prejudicando as vendas de produtos e serviços. Desta 

forma, para contê-los, Torquato (2004, p. 49 -50) sugere, dentre outras ações, que se 

enxuguem as massas informativas, segmentem as temáticas, preparem os corpos funcionais, 

disponibilizem um sistema de fontes e gestores e aprimorem as comunicações.  

Assim, é possível que, com as ações citadas acima por Torquato e com a valorização 

desta comunicação, se chegue à otimização das atividades comunicacionais administrativas, 

que constituem um dos eixos principais de atuação das organizações. 

 

b) A comunicação interna 
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A segunda grande área da comunicação organizacional é a chamada comunicação 

interna, que viabiliza as relações entre a organização e seus recursos humanos. É importante 

salientar que esta comunicação deve ser plenamente voltada, como o próprio nome já sugere, 

para o pe ssoal interno, devendo ser pensada, planejada e avaliada de forma contínua e, 

portanto, não somente em momentos de crise.  

“É preciso considerar que antes de ser um empregado, o indivíduo é um ser humano e 

cidadão. Portanto, não pode ser visto apenas como alguém que vai ‘servir o cliente’” 

(KUNSCH, 2003, p. 155) . O público interno da organização tem, desta forma, uma 

importância indiscutível. As atuações comunicacionais voltadas a ele devem ser compatíveis a 

uma concepção sensível, que o considera como sujeito de direitos e obrigações dentro da 

organização.  

Gaudêncio Torquato também compactua com a i deia de que a comunicação interna 

deve levar em conta a motivação, a integração e a criação de climas organizacionais 

favoráveis. Para ele (2004, p. 54), a missão básica da comunicação interna é: “contribuir para 

o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas 

estratégicas da organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços e a 

expansão de suas linhas de produtos”. 

O objetivo da comunicação interna é, desta forma, valorizar o capital humano das 

organizações e incentivar a participação. No entanto, ruídos podem ocorrer neste processo de 

acordo com o que  explica Bueno (2012, p.104): “a comunicação interna quando não 

absolutamente antidemocrática, pratica a participação consentida. Se o empregado tem ideias 

que reforçam o pe nsamento dos dirigentes, está autorizado a falar; caso contrário, [...] é 

melhor calar”. 

Da mesma ideia comunga Paulo Nassar ao dizer que a b oa comunicação interna só 

acontece em organizações que tenham uma perspectiva humanista e sejam capazes de unir o 

olhar quantitativo ao qualitativo. Segundo ele, os processos de comunicação interna devem: 
 

Assentar-se fortemente no diálogo e nos fluxos de informações ascendentes (não 
confundir isso com caixinhas de sugestões) e horizontais (laterais). Processos que 
sejam reflexos de uma cultura de participação e de lideranças democráticas, que 
promovam os trabalhadores de espectadores a agentes desses processos 
(NASSAR, 2006, p. 35).    

 
É preciso entender que os atores do ambiente interno, ou seja, os funcionários de uma 

organização representam interlocutores sociais importantes, verdadeiros porta-vozes e, assim, 

devem ser tratados com toda atenção por parte da organização. Lembrando o modelo usado no 
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passado, Kunsch (2003, p.158) descreve uma comunicação interna que não possuía o mínimo 

cuidado com seus funcionários:  

 

Os empregados eram os últimos a s aber dos negócios e dos acontecimentos da 
empresa, e mesmo assim por meio de outras fontes. Não havia uma política e um 
compromisso de comunicação da cúpula com os funcionários. Era uma 
comunicação fria, alienada e v erticalizada, representada sobretudo pelos antigos 
house organs.  

  

É importante compreender todo o pot encial benéfico que a comunicação com o 

público interno pode gerar, formando colaboradores bem informados, promovendo o diálogo 

e a troca de informações e, além disso, evitando conflitos: 
 

Uma comunicação interna participativa, por meio de todo o instrumental disponível 
(murais, caixas de sugestões, boletins, terminais de computador, intranet, rádio, 
teatro, etc.) envolverá o empregado nos assuntos da organização e n os fatos que 
estão ocorrendo no país e no mundo. Com um olhar para dentro e outro para fora, 
ele acompanhará de forma consciente a d inâmica da história. E será considerado 
não um mero número do cartão eletrônico que registra suas entradas e saídas, mas 
alguém que exerce suas funções em parceria com a organização e em sintonia com 
a realidade social vigente. (KUNSCH, 2003, p.159).    

 

Mostrando-se extremamente crítico quanto ao assunto, Bueno censura veementemente 

a comunicação interna que vem sendo travada nas organizações contemporâneas. Para ele 

(2012, p.104), muitas vezes, ocorre uma comunicação de fachada: 
 

A comunicação interna, avessa à p edagogia libertadora, se materializa em house 
organs, a m aioria deles insípidos porque se constituem em peças de leitura 
monótona contaminadas pelo esforço (nem sempre exitoso) de promover chefes e 
exaltar virtudes, nem sempre verdadeiras, das instituições e que afrontam, a todo 
momento, o conceito da diversidade corporativa.  

  

Apesar das críticas, é importante acentuar a relevância que possui a comunicação 

interna, capaz de valorizar e promover, não somente números de registros em cartões de 

ponto, mas os verdadeiros porta-vozes da organização. É a partir dela que se abrem as portas 

da instituição para os funcionários, que se preza pelo respeito humano, pela gestão 

participativa e por uma comunicação verdadeiramente dialógica, ética e transparente. 

 

c) A comunicação mercadológica 

 Ao falar em comunicação mercadológica, terceira grande área da comunicação 

organizacional integrada, vem à mente a ideia de mercado, de consumo e de divulgação de 
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produtos e serviços de uma organização. Unindo estes componentes, Daniel Galindo (2012, 

p.96) lança sua definição sobre o termo, afirmando que: 

 

A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente do pl ano 
estratégico de uma organização em sua interação com o mercado, constitui-se em 
mensagem multidirecional elaborada com conteúdos relevantes e compartilhados 
entre todos os envolvidos neste processo, tendo como fator gerador as ambiências 
socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de interesse e dos meios que lhe 
garantem o r elacionamento contínuo, utilizando-se das mais variadas formas e 
tecnologias para atingir os objetivos comunicacionais previstos no plano. 

  

 O conceito, extremamente atual, traz alguns pontos que chamam atenção. Primeiro, 

a conexão que propõe entre a comunicação mercadológica e o plano estratégico, ou seja, com 

os objetivos e as metas organizacionais. Fundamental é q ue esta relação ocorra, já que a 

comunicação mercadológica deve estar alinhada ao direcionamento da organização.  

 O segundo ponto a ser ressaltado revela que a mensagem disponibilizada, através da 

comunicação mercadológica, deve apresentar-se agora em um formato multidirecional, 

objetivando chegar aos mais variados clientes e consumidores e, além disso, se propondo a ser 

compartilhada por eles numa multiplicidade de canais. Desta forma, também considera 

Zygmunt Bauman (2007, p.163) ao dizer que:  
 

A sociedade é c ada vez mais vista e t ratada como uma ‘rede’ em vez de uma 
‘estrutura’ (para não falar em uma ‘totalidade sólida’): ela é percebida e encarada 
como uma matriz de conexões e d esconexões aleatórias e d e volume 
essencialmente infinito de permutações possíveis.  

  

 Na perspectiva desta sociedade em rede, é importante dizer que a comunicação 

mercadológica deve gerar conteúdos cada vez mais relevantes, ou seja, assuntos que, apesar 

da grande quantidade de informação disponível na atualidade, tenham importância e chamem 

a atenção do público, afinal, de acordo com o que preconiza Henry Jenkins (2009, p. 29), no 

mundo da convergência, “toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas 

plataformas de mídia”.  

 Diante de tamanho apelo por parte das organizações aos consumidores, é necessário 

que a m ensagem não se restrinja apenas ao que a o rganização pretende transmitir. É 

imprescindível que a mensagem esteja alinhada ao que deseja o consumidor, com seus 

interesses, suas exigências e suas predileções. É o consumidor assumindo, assim, um papel 

ativo no processo de comunicação de acordo com os ensinamentos de Jenkins (2009, p. 30)  

que afirma que: “a convergência representa uma transformação cultural, à m edida que 
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consumidores são incentivados a p rocurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdo de mídias dispersos”.    

 O conceito de Galindo também chama atenção para as novas ambiências, tanto 

sociais quanto culturais, que se vive no mundo pós-moderno. São elas que ditarão, falando 

metaforicamente, a ‘sinfonia a ser dançada’ pelas organizações. Tem-se um momento em que 

a rapidez, a volatilidade e a liquidez dos conceitos e das informações são gritantes e, neste 

novo contexto, a comunicação mercadológica há de se adaptar analisando e planejando ações 

que levem em conta estas novas realidades sociais e culturais dos públicos.  

 Esta ideia também é comungada por Bauman (2007, p.7) ao afirmar que a sociedade 

está passando, atualmente, de uma fase sólida para uma fase líquida, ou seja, “para uma 

condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas individuais, 

instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de comportamento aceitável) não 

podem mais manter sua forma por muito tempo”.  

 O último ponto a ser ressaltado é a inserção da tecnologia no ambiente 

mercadológico. É ela que chega revolucionando as comunicações e possibilitando a troca e o 

compartilhamento imediato de mensagens. Pode-se dizer, inclusive, que é a partir da 

tecnologia que se gera grande parte da conexão existente entre públicos e organizações.  

 Vale dizer que esta conexão pode ser benéfica, se bem trabalhada pela organização, 

como também pode ser maléfica, se tratada de forma ineficiente e sem o devido cuidado dos 

comunicadores. Sendo considerada, portanto, uma ‘faca de dois gumes’, que possibilita a 

alavancagem, mas também o declínio de uma organização, a t ecnologia deve ser encarada 

como um real diferencial para a organização que deve tirar proveito deste novo m omento 

como explica Tarsitano (2011, p.121): “o futuro chegou, informações do mundo inteiro agora 

estão disponíveis na tela dos computadores domésticos e podemos literalmente navegar ao 

redor do planeta”.  

 Para finalizar, há que se dizer que os avanços tecnológicos, as redes sociais e a 

participação online (cada vez mais ativa, direcionada e ex igente) são processos que não 

possuem mais retrocesso. Os comunicadores devem adaptar-se a eles e considerá-los forte e 

continuamente para a implementação e execução de uma eficiente administração da 

comunicação mercadológica, que seja realmente diferenciada e adequada aos ditames do 

século XXI. 

 

d) A comunicação institucional 



79 

 A última grande área a ser revelada é a comunicação institucional que, nos dizeres 

de Margarida Kunsch (2003, p.164), é aquela ligada “aos aspectos corporativos institucionais 

que explicitam o l ado público das organizações, constrói uma personalidade creditiva 

organizacional e tem como proposta básica a influência político-social na sociedade onde está 

inserta”.  

 A partir deste conceito, pode-se dizer que cabe à comunicação institucional a 

construção, a f ormação e a m anutenção da imagem, da reputação e d a identidade de uma 

organização, ou seja, ela é capaz de gerar e sedimentar as bases conceituais das organizações 

na medida em que é responsável por sua concepção pública.  

 Além disso, a i nfluência também faz parte do conceito. Ela está presente no 

momento em que os profissionais da área lançam seus argumentos e concretizam ações que 

visam manter constantemente a interação benéfica com os diversos públicos com os quais a 

organização se relaciona. 

 Além de Kunsch, Yanaze também reconhece o importante papel desta comunicação 

dentro do universo organizacional. Segundo ele, a comunicação institucional tem uma função 

estratégica na medida em que dá às empresas suporte no compartilhamento de informações 

com seus diferentes públicos, sendo através dela que os fundamentos corporativos: missão, 

visão, valores e objetivos organizacionais são propalados à sociedade: 
 

Esses fundamentos corporativos bem comunicados propiciam as empresas 
condições favoráveis para alcançar seus objetivos institucionais: ser reconhecida 
pelos diferentes públicos (suscitar interesse e p rover conhecimento), conquistar 
confiança e credibilidade, fortalecer imagem (percepção de identidade pelos 
diferentes públicos), manter e fortalecer imagem, ganhar poder institucional, 
conquistar reputação diferenciada, valorizar sua marca, negócios, patrimônios, 
tangíveis e intangíveis (YANAZE, 2011, p.458). 

 
 Compactuando deste entendimento, Kunsch explica que o de senrolar da 

comunicação institucional implica no conhecimento da organização e no compartilhamento de 

seus atributos (missão, visão, valores, filosofia e políticas). Para ela (2003, p. 165), a 

implementação e d esenvolvimento desta comunicação é “al go complexo e as  organizações 

terão de se valer de estratégias e p olíticas bem definidas de comunicação, delineadas e 

planejadas estrategicamente”.  

 Já Gaudêncio Torquato (apud Kunsch, 2003, p. 164) procura enfatizar os objetivos 

que devem ser perseguidos por esta comunicação, são eles: a conquista da simpatia, da 

credibilidade e da confiança dos públicos e, ainda, a influência político-social. Assim diz: 
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O programa de comunicação institucional distingue-se, portanto, do programa de 
comunicação mercadológica, apesar de poder-se estabelecer entre eles efetiva 
relação, na medida em que um bom conceito é vital para a organização, integrando-
se na estratégia global dos negócios e promovendo e respaldando a energia 
comercial.    

  

 Viram-se, assim, os propósitos e a importância da comunicação institucional. 

Importante dizer que, juntamente com ela, devem caminhar as comunicações: interna, 

administrativa e m ercadológica, já abordadas nos itens anteriores. Vale ressaltar que esta 

divisão, que distingue os tipos de comunicação favorecem o e studo e o entendimento da 

comunicação integrada, no e ntanto, no i nterior das organizações, estas comunicações se 

mesclam não havendo espaço para compartimentações.  

 Da mesma forma entende Yanaze (2010, p.65) ao explicar que “não é somente a 

comunicação mercadológica que motiva a co mpra, ela também pode construir a m arca. As 

comunicações institucional e administrativa também podem motivar a compra, além de 

construírem a reputação da marca”. É, portanto, esta combinação de atuações que forma a 

comunicação integrada, fortemente perseguida pelos comunicadores da atualidade. É ela a 

filosofia capaz de nortear e orientar as organizações para que dominem a atual conjuntura 

pós-moderna, repleta de obstáculos e desafios, mas também de oportunidades. 

  

2.5 Funções na comunicação integrada 

 

 Já se viu que dentro das organizações existem quatro grandes tipos de comunicação 

que atuam e se inter-relacionam constantemente. Para que estas comunicações fluam e sejam 

desenvolvidas, certas atividades precisam ser exercidas, tais como: assessoria de imprensa, 

relações públicas, publicidade e propaganda, editoração, eventos e marketing. Tal rol não tem 

a pretensão de contemplar toda a extensão de atividades que podem ser levadas a cabo no 

ambiente organizacional, porém, se julga importante abordar, pelo menos, as principais 

atividades que a comunicação de uma organização desenvolve em seu dia a dia, o que se fará 

a partir deste momento. 

 

a) Assessoria de imprensa 

 Talvez esta atividade seja a m ais propalada dentro do espectro da comunicação 

organizacional. Tendo surgido no e xterior, a assessoria de imprensa chegou ao Brasil com 

certa descrença por parte dos profissionais da mídia tradicional. Eles alegavam que a 

atividade era impura, por mesclar o âmbito privado, inerente as empresas, à notícia. 
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 Com o t empo e o de senvolvimento da função no país, viu-se que a assessoria de 

imprensa ganhou adeptos, alguns inclusive oriundos da imprensa tradicional, sendo 

considerada hoje, de acordo com Kunsch (2003, p.169), “uma das principais frentes de 

atuação no mercado da comunicação empresarial/organizacional no Brasil”.  

 A atividade figura, desta forma, como uma das funções essenciais no trato das 

organizações com seus diversos públicos. Ela lida prioritariamente com a sociedade, tentando 

manter a favorabilidade da opinião pública em relação às organizações. Wilson Bueno (apud 

Kunsch, 1986, p.125) explica que o assessor de imprensa:  

 

É, hoje, um elemento fundamental na política de comunicação das empresas. É ele 
quem intermedeia as relações entre o staff das organizações e o  público externo: 
atende os jornalistas, facilitando-lhes o trabalho; exerce uma estratégia sadia de 
lobby junto às co munidades de interesse da empresa; assessora diretores e 
presidência; alimenta áreas estratégicas com informações que coleta no ambiente 
exterior; interpreta climas; analisa oportunidades e contribui para o processo de 
tomada de decisões.    

 
 Percebe-se, a partir das funções citadas por Bueno, a grande quantidade de atribuições 

de um assessor de imprensa e, consequentemente, de uma assessoria de imprensa. Seu 

trabalho não pode ser limitado ao papel de escrever releases, deve sim conjugar uma visão 

global da organização a um conhecimento adequado dos veículos de comunicação com os 

quais se relaciona: 
 

O jornalista que atua em assessoria de imprensa passa a exercer um papel essencial, 
pois é ele o profissional capacitado a preencher as lacunas entre os poderes 
públicos, a iniciativa privada e o terceiro setor com os meios de comunicação e, 
consequentemente com a p rópria sociedade. O assessor de imprensa atua como 
interlocutor entre esses segmentos, que, agora não mais podem se a bster de 
informar e r esponder aos anseios da sociedade (Disponível em: 
˂http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf˃ 
Acesso em: 02 set. 2013). 

  

 A assessoria de imprensa deve ser, assim, função estratégica, alinhada às metas da 

organização, fortalecendo-se o entendimento de que as organizações são sistemas abertos e, 

desta forma, sensíveis aos anseios da sociedade e da imprensa que a permeia. Desta forma, 

afirma Kunsch (2003, p.191):  

 
As organizações, mais do que nunca, têm que ter uma macrovisão de suas políticas 
e atitudes, não se fechando em seu mundo individual e em torno da vontade de ter 
lucros. Para efetivar sua responsabilidade social, não poderão prescindir de um 
trabalho sistematizado de comunicação, capaz de fornecer subsídios para um 
relacionamento eficaz com seus públicos.    

http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf
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 Tratando das assessorias de imprensa no Brasil, Jorge Duarte (2003, p. 89) afirma que 

a função tem proporcionado um duplo benefício que se revela tanto para as organizações 

quanto para os veículos de comunicação:  
 

Os assessores tornaram-se efetivo ponto de apoio de repórteres e editores (como 
um tipo de extensão das redações) ao agirem como intermediários qualificados, 
estabelecendo aproximação eficiente entre fontes de informação e imprensa. De um 
lado auxiliaram os jornalistas, ao fornecer informações confiáveis e facilitar o 
acesso. De outro orientaram fontes na compreensão sobre as características da 
imprensa, a necessidade e as vantagens de um relacionamento transparente.    

 
 A credibilidade e a transparência entre assessores de imprensa e veículos de 

comunicação deve ser construída em uma conscientização constante da importância desta 

função, que ganha espaço no cenário globalizado da atualidade. Assim afirma Bahia (1995, 

p.41): 
 

A transparência na informação, sendo um hábito em qualquer espécie de 
comunicação empresarial, contribui para fortalecer a confiança do veículo na fonte 
e a c ontrapartida desejável da confiança da audiência no veículo. Esta regra é 
válida para todo tipo de notícia, e se não for respeitada não há como esperar 
condescendência dos meios.     

 
 É importante dizer que a credibilidade e a co nfiança também devem imperar entre 

assessores e s uas próprias organizações. O assessor de imprensa precisa orientar seu 

assessorado e gerar um relacionamento sólido com o m esmo, informando quanto às 

peculiaridades de cada meio e, ainda, quanto à d iferença entre notícia e publicidade, tarefa 

muitas vezes árdua de ser compreendida. Desta forma explica Bahia (1995, p.41): “notícia 

empresarial é a informação apurada na empresa ou dela originária [...], com o mesmo caráter 

de relato dos fatos e acontecimentos que qualificam a matéria jornalística, segundo critérios 

de atualidade, interesse e significado para o público”. Já a publicidade, diz o a utor, traz a 

informação paga, de natureza promocional, com o objetivo de persuadir. Ambas não devem se 

confundir na atividade de assessoria, que deve prezar constantemente pelo compromisso com 

a verdade e com o bom exercício da atividade jornalística. 

 A assessoria de imprensa tem como tarefa, portanto, direcionar a organização a 

respeito do que  deve ou não ser informado, levando sempre em conta a máxima da 

transparência. Da mesma forma explica o Manual de Assessoria de Comunicação da 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj): “nas relações assessorado-imprensa-cliente o que 

vale é a credibilidade baseada na ética e no pressuposto de que para o jornalista de redação a 
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matéria-prima de seu trabalho é a  informação com alto potencial de se transformar em 

notícia” (Disponível em: 

˂http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf˃. Acesso em 02 s et. 

2013).  

 Pode-se dizer, desta forma, que a as sessoria de imprensa constitui-se de importante 

atividade que não pode ser mais prescindida pelas organizações. Sua atuação conjugada às 

demais (a ser esboçadas nos próximos tópicos) faz da instituição uma fonte de notícias, o que 

acaba por repercutir positivamente em sua imagem e até mesmo em seu faturamento. 

    

b) Relações Públicas  
As organizações não podem limitar sua atuação, na era contemporânea, a uma divulgação 

isolada de seus produtos e serviços. Necessitam mais do que  isso, precisam criar 

relacionamentos que sejam sólidos e que contemplem todos aqueles que a circundam, ou seja, 

seus variados públicos.  

Esta tarefa, nada fácil, cabe ao profissional de relações públicas, que tem como papel 

“administrar estrategicamente a co municação das organizações com seus públicos, atuando 

não de forma isolada, mas em perfeita sinergia como todas as modalidades comunicacionais” 

(KUNSCH, 2003, p. 166). 

As relações públicas são responsáveis, portanto, pela administração da comunicação da 

organização, reforçando a credibilidade e fixando o posicionamento institucional. Yanaze 

(2011, p.464) explica que a atividade tem assumido um papel decisivo nas organizações, 

elencando que cabe a estes profissionais uma ampla gama de funções, tais como: lobbying 

(trabalho com legisladores e órgãos governamentais, para aprovação ou veto a legislações e 

regulamentações), aconselhamentos, diagnósticos de relacionamento com os públicos, 

prognósticos de reação dos públicos diante das ações das entidades, implementações de 

programas e instrumentos voltados aos públicos, entre outras.  

O autor enfatiza, ainda, que os dirigentes das organizações têm entendido a importância de 

ter profissionais de relações públicas em seus quadros funcionais compreendendo que, com 

suas atuações, a organização tende a possuir um melhor desempenho em termos de imagem e 

também financeiros. Contudo, é importante dizer que “cabe também ao profissional RP 

conscientizar-se de sua importância no contexto mercadológico da empresa e preparar-se para 

poder atender as demandas de seu trabalho” (YANAZE, 2011, p. 467), garantindo benefícios à 

organização que o contrata com estes objetivos. 

Para Gaudêncio Torquato (2004, p. 72), a área tem mudado muito nos últimos tempos:  

http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf
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A postura clássica era a de ‘dar cobertura’, sempre positiva, aos fatos empresariais 
e, na sequência, aos dirigentes. Hoje, as Relações Públicas trabalham no sentido de 
ajustar o ob jeto da comunicação aos interesses dos diversos públicos da 
organização. Nesse sentido, passaram a atuar de maneira mais realista e objetiva.  

 
Mostra-se, desta forma, uma evolução da atividade, hoje muito mais voltada ao 

relacionamento transparente com o públ ico. Os relações públicas atuais devem preservar e 

desenvolver ações que trabalhem com os valores, conceitos e princípios da organização, 

contribuindo para a construção da imagem, identidade e reputação organizacionais, conceitos 

importantes e quem devem ser diferenciados neste momento. 

Margarida Kunsch explica que cabe a área de relações públicas tanto cuidar da imagem de 

uma organização quanto contribuir para a construção da identidade organizacional. Assim, ela 

assume a confusão de alguns profissionais que chegam a tratar as expressões como sinônimas, 

mas afirma que a diferenciação é objetiva: “imagem é o que passa na mente dos públicos, no 

seu imaginário, enquanto identidade é o que  a organização é, faz e diz” (KUNSCH, 2003, 

p.170).  

A imagem leva a p ensar, desta forma, nas percepções das pessoas sobre a o rganização. 

Trata-se, assim, de uma visão subjetiva de determinada realidade, que representa o que está na 

mente do públ ico a respeito da organização e de seus integrantes. Citando como exemplo a 

empresa tabagista Souza Cruz, Wilson Bueno (2009, p. 199)  explica: “a Souza Cruz é 

percebida distintamente pelos investidores, pelos produtores de fumo e pelos profissionais 

comprometidos com a saúde. Ela pode ser vista tanto como uma empresa que dá lucros [...], 

quanto como uma organização que vende drogas ilícitas”.  

Kotler também aborda a imagem organizacional, definindo-a como a soma das crenças, 

ideias e impressões que um público possui sobre determinada organização. Ele enfatiza ainda 

que, normalmente, a imagem baseia-se nos registros já assentados na mente das pessoas e, 

assim, explica: “uma instituição não pode mudar sua imagem através de uma mudança rápida 

de estratégia de relações públicas. Sua imagem é função de ações e comunicações” 

(KOTLER, 1994, p.58).  

Encarando o tom múltiplo que possui a imagem organizacional, Wilson Bueno (2009, p. 

199) esclarece que “uma organização não tem apenas uma imagem, mas imagens, em função 

das leituras que distintos públicos de interesse fazem dela”. O desafio dos relações públicas é, 

portanto, lidar com todas estas imagens, modificando as que se mostrarem negativas e 

preservando as que forem positivas.  
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Já a identidade apresenta outra perspectiva para o autor. Segundo ele, é “o somatório de 

esforços, produtos, significados, valores, marcas, etc. construídos ou pr oduzidos por uma 

organização” (BUENO, 2009, p. 199) . Compactuando da ideia, Kunsch também define a 

identidade organizacional, tratando-a como “manifestação tangível, o autorretrato da 

organização ou a  soma total de seus atributos, sua comunicação, suas expressões etc.” 

(KUNSCH, 2003, p. 172).   

Há, ainda, a reputação que representa a imagem solidificada de uma organização, uma 

construção que possui maior consistência e menos fluidez e que também faz parte do espectro 

de atuação dos relações públicas. “A maioria das organizações tem imagens, mas poucas 

chegam a ter uma reputação, porque esta é o r esultado de um processo mais demorado de 

interação” (BUENO, 2009, p. 200).  

O autor enfatiza ainda que os comunicadores não podem confundir os conceitos de 

imagem, identidade e reputação e al erta: “no fundo as organizações têm a i magem e a 

reputação que merecem” (BUENO, 2009, p. 201), referindo-se às inadequações e às  

impropriedades comumente vistas entre o que as empresas pregam ser em suas comunicações 

e o que de fato são na realidade.   

Depois de feitas estas distinções, encerra-se este tópico afirmando-se que, para atuar na 

área de relações públicas, é necessário que o profissional tenha uma visão sistêmica aliada a 

uma boa bagagem cultural. Assim enfatiza Torquato (2004, p.73): “já se foram os tempos em 

que o profissional era enquadrado na categoria de ‘organizador de festinhas’. Suas atividades 

estão voltadas para a f ormulação e i mplementação de políticas internas e externas”. É este 

novo perfil profissional (atento às mudanças sociais, engajado e dinâmico) que a organização, 

e sua respectiva comunicação, necessita nos dias atuais. 

  

c) Publicidade e Propaganda 
Têm-se, neste ponto, duas funções que, apesar de fazerem parte de maneira equânime do 

universo da comunicação organizacional, revelam-se distintas. São elas: a p ublicidade e a  

propaganda organizacionais. Iniciando a discussão com a publicidade, Juarez Bahia (1995, p. 

42) diz que é ela que “ressalta apenas o l ado positivo de um produto, serviço ou i magem, 

mediante técnicas que excluem a n eutralidade”. É, portanto, a t entativa da organização em 

seduzir, em fazer com que o produto ou serviço seja adquirido pelo consumidor ou cliente.  

Bahia enfatiza que a publicidade constitui-se como uma forma de informação que a 

organização pode lançar mão sendo, no entanto, esta informação: paga, persuasiva e com 

objetivo mercadológico. Diferindo um pouco da publicidade, há ainda a propaganda dentro 
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das organizações. Considerada por Kunsch como uma ‘publicidade de prestígio’, a 

propaganda tem como principal objetivo a fixação de um conceito institucional. Deste modo, 

diz: “a propaganda institucional é, assim, um instrumento que deverá ser planejado e se 

caracterizar como algo criativo e cujo conteúdo deve ser o m ais informativo possível” 

(KUNSCH, 2003, p. 175).  

Não se preocupando com tal diferenciação, e tratando a atividade somente como 

propaganda, Torquato (2004, p. 73)  afirma que sua função clássica, ou seja, “estimular as 

demandas potenciais de um determinado mercado e obter do c onsumidor a motivação e a 

decisão de compra sobre o produto – está sendo redimensionada”. Para o autor, o que passa a 

existir, agora, é uma mudança de estratégia em que o pr imordial é o direcionamento do 

consumidor para a marca e não somente o estímulo exacerbado à compra.  

Ele sugere que sejam implementadas, neste novo formato, estratégias individualizadas, 

novas de formas de interação com o consumidor e, ainda, sejam inseridas informações 

relevantes neste processo.  “A antiga lição de conseguir, com rapidez e economia, atingir o 

universo de consumidores e manter a diferença subjetiva simbolizada pela imagem da marca” 

é, para Torquato (2004, p. 73), um desafio ultrapassado.  

O profissional da área precisa, desta forma, elaborar um perfil de mercado, conhecer seus 

consumidores, inovar em suas ações, e investir em pesquisas, pensando e desenvolvendo 

atuações alinhadas às demais atividades comunicacionais. Da mesma ideia comunga Tarsitano 

(2011, p. 1 14-115) ao enfatizar que a publicidade acompanha as mudanças da sociedade 

brasileira. Para o a utor, tem ocorrido uma transformação no modus operandi da profissão, 

“levando a publicidade a adequar-se tanto no conteúdo quanto na forma a um exigente e cada 

vez mais crítico consumidor”.    

Neste novo momento, é preciso que as publicidades busquem “refletir sua temporalidade e 

seus valores culturais, econômicos, políticos, sociais, enfim, é preciso para que os leitores se 

identifiquem com um anúncio que ele seja uma espécie de espelho no qua l o l eitor possa 

identificar-se com suas mensagens e v alores tangíveis e i ntangíveis” (TARSITANO, 2011, 

p.123-124).  

Ao tratar da publicidade aplicada à moda atual, Gilles Lipovetsky (2009, p.214) traz um 

raciocínio que serve a este estudo. Para ele, a publicidade tem sido aplicada exacerbadamente 

ao cotidiano do mundo pós-moderno:  

 

A publicidade tem algumas razões pra ver seu futuro cor-de-rosa. Enquanto o 
volume global das despesas publicitárias está em aumento constante, ela não cessa 
de invadir novos espaços: televisões estatais, colóquios, manifestações artísticas e 
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esportivas, filmes, artigos de todos os gêneros, das T-shirts às velas de windsurfe, o 
nome das marcas é exibido um pouco em toda parte.   

 

A arma da publicidade deve ser, segundo o autor, a criação incessante de novos anúncios, 

de novos visuais, de novos spots, que traduzam a surpresa, o inesperado e a criatividade. 

Assim diz ele: “A competição entre as marcas e a estandartização industrial impulsionam uma 

corrida interminável para o inédito, o efeito, o diferente, pra captar a atenção e a memória dos 

consumidores” (LIPOVETSKY, 2009, p.215). 

  Para o autor, a publicidade deve exibir um hiperespetáculo em que magia, sedução, 

originalidade e ludicidade se unem na conquista dos clientes:  
 

É a era da publicidade criativa, da festa espetacular: os produtos devem tornar-se 
estrelas, é preciso transformar os produtos em “seres vivos”, criar “marcas pessoa” 
com um estilo e um caráter. Não mais enumerar performances anônimas e 
qualidades insipidamente objetivas, mas comunicar uma “personalidade de marca” 
(LIPOVETSKY, 2009, p.217). 

 

No entender de Liponvetsky (2009, p.219), esta sedução do c liente é proporcionada por 

uma suspensão das leis do real e do racional e, consequentemente, por uma ênfase ao belo e 

ao hedônico. “A publicidade não seduz o Homo psychanalyticus mas o Homo ludens – sua 

eficácia liga-se à superficialidade lúdica, ao coquetel de imagens, de sons e de sentidos que 

oferece sem preocupação com as coações do princípio da realidade e da seriedade da 

verdade”.  

Portanto, para finalizar, se pode dizer que os desafios da publicidade e da propaganda 

estão postos na sociedade pós-moderna. Fazer-se entender, adaptar-se e atingir um cliente 

crítico e exigente são os caminhos a serem perseguidos pelos comunicadores desta área. 

 

d) Marketing  
Inicia-se este tópico com a d efinição da American Marketing Association, citada por 

Lamb, Hair e Daniel na obra Princípios de Marketing (2004, p.6), que define a atividade 

como: “o processo de planejamento e execução da concepção, do pr eço, promoção e 

distribuição de ideias, mercadorias e s erviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos 

individuais e das organizações”.  

Percebe-se, desde logo, a partir do conceito apresentado, que o marketing significa muito 

mais do que vendas ou promoção, como se poderia pensar em uma visão apressada. Falar em 

marketing é falar em uma filosofia, uma atitude, uma orientação de gerenciamento em que o 

cliente deve ser constantemente o foco. 
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Kotler enfatiza, em sua obra Marketing Estratégico para Instituições Educacionais, que a 

atividade deve se apresentar como central nas organizações pós-modernas. Assim, diz (1994, 

p. 23): “para sobreviver e tornar-se bem-sucedidas, as instituições devem conhecer seus 

mercados, atrair recursos suficientes, converter estes recursos em programas, serviços e ideias 

apropriadas e distribuí-los eficazmente aos vários públicos consumidores”. A partir desta 

concepção, nota-se a relevância que existe na relação entre o marketing e os consumidores, 

em uma busca contínua da satisfação de suas demandas por produtos e serviços.  

A organização contemporânea deve estar disposta, desta maneira, a realizar trocas com 

seus consumidores. Lamb, Hair e Daniel (2004, p. 6) explicam que a troca é um termo chave 

na definição do marketing, assim: “as pessoas dão algo para receber algo que elas preferem. 

Normalmente, pensamos no di nheiro como meio de troca. Damos dinheiro para receber as 

mercadorias e serviços desejados. Entretanto, a troca não implica dinheiro”.  

Para que esta troca ocorra, os autores (2004, p.6) apontam que devem existir algumas 

condições, tais como: haver pelo menos duas partes, cada uma possuindo algo que a outra 

atribua valor; cada parte deve ainda ser capaz de se comunicar com a o utra e entregar as 

mercadorias ou serviços pedidos e, por fim, ambas devem ser livres e desejantes do negócio.  

Gaudêncio Torquato também evidencia seu conceito de marketing ao enfatizar que nele os 

núcleos são: a satisfação de desejos, a avaliação de oportunidades e o estímulo à troca entre 

quem produz e quem consome. Assim diz: “marketing é o conjunto de atividades destinadas a 

promover relações de trocas entre um emissor e um receptor, no momento certo, por meio de 

canais adequados e m ensagens que atinjam o foco de interesses dos segmentos-alvo” 

(TORQUATO, 2004, p.167-168).   

Desta forma, pode-se dizer que o pr ofissional que trabalha com marketing deve estar 

habilitado a en tender, planejar e administrar estas trocas dentro da organização. Com esta 

perspectiva, Kotler (1994, p.24) também lança seu conceito:  

 

Marketing é an álise, planejamento, implementação e co ntrole de programas 
cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias de valores com 
mercados-alvo e alcançar objetivos institucionais. Marketing envolve programar as 
ofertas da instituição para atender às necessidades e aos desejos de mercado-alvo, 
usando preço, comunicação e distribuição eficazes para informar, motivar e atender 
a esses mercados. 

 
Percebe-se, assim, a atividade como um processo cuidadosamente pensado, voltado para o 

atendimento das necessidades da organização e de seus públicos, em uma interação que deve 

ser benéfica para todas as partes envolvidas. É através do t rabalho do marketing, aliado às 
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demais atividades comunicacionais, que as organizações terão ainda mais chances de 

sobreviver e prosperar em seus mercados consumidores, que se encontram cada vez mais 

atentos às atuações organizacionais e aos produtos e serviços que recebem.     

 

e) Editoração 
A editoração também faz parte das atividades desenvolvidas pelas organizações nas suas 

comunicações. Gaudêncio Torquato enumera um extensivo rol que contempla os objetivos da 

área, ajudando na tarefa de compreender a que se propõe este setor do a mbiente 

organizacional. Assim, ele afirma que são funções da editoração:  

 

Planejar e co ordenar a p rodução de todos os materiais impressos e au diovisuais; 
preparar, organizar e produzir sistemas e modelos que permitam a operacionalidade 
e fluidez dos canais de comunicação; estabelecer e controlar fluxogramas 
operacionais; agrupar unidades informativas, compilando e agregando partes com a 
finalidade de preparar edições; organizar o sistema de informações jornalísticas e 
banco de dados informativos para uso permanente nos canais de comunicação da 
entidade; suprir as diretorias e setores em suas necessidades de comunicação 
impressa e audiovisual; propor formas diferenciadas de comunicação, 
estabelecendo novos meios (painéis, intranet), reformulando canais, com o objetivo 
de aumentar os índices de leiturabilidade e legibilidade; criar sistemas permanentes 
para racionalização e unificação dos programas gráfico-editoriais, maximizando 
seu uso e diminuindo seus custos; produzir e editorar o jornal institucional e uma 
newsletter (se for o caso) só para o corpo gerencial (TORQUATO, 2004, p.131).  

 

Sintetizando as funções elencadas por Torquato e explicando o que significa a atividade, 

Kunsch (2003, p. 169) diz que a editoração é uma área fundamental que deve ser considerada 

no conjunto da comunicação. “Todos os produtos comunicacionais, sejam impressos, 

eletrônicos, digitais, etc. Têm de receber um tratamento técnico-profissional que esta área 

propicia. Isso vale, concretamente, para livros impressos e el etrônicos, revistas, encartes 

especiais institucionais, CD-ROMs, manuais, sites”. 

É através desta atividade, portanto, que se permite obter, dentro das organizações, uma 

comunicação ágil, interessante e adequada às novas tecnologias, repercutindo diretamente no 

público organizacional que terá acesso e consumirá tais produções. Assim, esclarece Kunsch 

(2003, p.169): “A editoração multimídia é uma especialidade que transita e interage nas várias 

esferas do campo das comunicações, contando com amplas perspectivas de crescimento 

também no âmbito da comunicação organizacional integrada, em face dos avanços das novas 

tecnologias”. 

 

f) Eventos 



90 

A função de eventos será minunciosamente esmiuçada no próximo capítulo. 
 

 Para finalizar esta discussão, lembramos a professora Margarida Kunsch (2003, p. 166)  

que diz que: “não se pode separar a alma do corpo vivo”. Fragmentar a comunicação, dividi-la 

em partes, segmentá-la seria afastar alma do corpo. Ao contrário disto, há que se construir 

pontes, elos que sedimentem e integrem as diversas parcelas comunicacionais presentes nas 

organizações.  

 Lançando mão destas comunicações de forma integrada e estratégica, a organização passa 

a ser um polo de informações e a constituir uma comunicação competente com a sociedade e 

com seus diversos públicos. Vale dizer que esta comunicação não é construída ao acaso, como 

um milagre, como afirma Torquato na frase citada na abertura deste capítulo. 

 Em comunicação organizacional, mágica, acaso, sorte de principiante, não existem. O 

que há é um trabalho árduo, planejado e estratégico em que se dá passo por passo, 

conjugando-se ações que envolvam toda a organização e que valorizem as individualidades e 

expectativas de cada um daqueles insertos neste processo.  

 Por fim, cabe dizer que a o rganização que deseja se manter na contemporaneidade, 

sobrevivendo aos desafios da era pós-moderna, deve utilizar, de forma imprescindível, a 

comunicação organizacional, vista como a chave no processo de sustentação do negócio e de 

validação pública de sua atividade.  
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Capítulo III – OS EVENTOS 

 

“O evento amplia os espaços para a vida social e pública e conduz as pessoas para a 
experimentação conjunta das emoções” – (MELO NETO, 2000, p.14). 

 

 

 

No terceiro capítulo desta pesquisa, o evento será ressaltado. Seu conceito, a relação 

direta que deve ter com o público de interesse, suas vertentes institucional e mercadológica e 

os potenciais benéficos que proporciona às organizações, serão assuntos a s erem tratados. 

Além disso, se verificarão as variadas tipologias que possuem, bem como as sensações 

hedônicas que promovem no públ ico participante. Seu entendimento como estratégia 

comunicacional e s ua função de gerador de mídia espontânea para a organização, também 

serão abordados neste capítulo.  

 

3.1 A origem dos eventos 

 

Inicia-se este tópico com uma afirmação que parece ser voz uníssona entre os autores 

da área: os eventos não são fenômenos restritos à atualidade. CAMPOS, WYSE e ARAÚJO 

(2005); GIÁCOMO (1997), MEIRELLES (2003); CANTON (2002); CONTRERA e MORO 

(2008); CAMARGO e BARBOSA (2004); GIACAGLIA (2003) e, ainda, MATIAS (2010) 

são enfáticos, em suas obras, ao afirmar que os eventos existem desde a antiguidade, tendo 

origens das mais remotas. Eles atravessaram diversos períodos da história da civilização 

humana, atingindo os dias atuais como explicam Camargo e Barbosa (2004, p. 45):  
 
Desde os primórdios da história, ao menos desde que a rotina do trabalho surgiu 
nas lavouras e no pastoreio de animais, os homens sempre tiveram necessidades de 
festejos e celebrações. Elas marcavam a vida religiosa e p olítica das populações 
como eventos entendidos como capazes de proporcionar uma alternativa ao ritmo 
laborioso da vida cotidiana. Guerras, comemorações, ciclos da natureza, tudo 
proporcionava ocasiões de eventos capazes de cumprir os anseios dos homens de se 
sentirem ligados ao seu passado, ao futuro e ao divino, e capazes de transcender a 
dureza do dia a dia. 
 

O evento é visto, assim, como uma necessidade humana, uma forma de agrupamento e 

convívio social, que leva à fuga do cotidiano e, consequentemente, ao festejo e à socialização 

entre os mais diversos grupos. Da mesma ideia comungam Contrera e Moro (2008, p.1) ao 

afirmar que: “as festas, as comemorações, os eventos, os rituais, as celebrações sempre 
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estiveram na cultura humana”, podendo ser utilizados e apropriados com diferentes funções e 

conotações nos quatro cantos do planeta. Esta reiteração desde a antiguidade e em culturas das 

mais variadas é um dos motivos que leva a pensar nos eventos como elementos sociais de 

grande relevância. Assim, também entende Canton (2002, p.85) ao relatar que:  

 
Desde os primórdios da existência do s er humano, verifica-se que ocorriam 
encontros entre os homens. Em suas investigações sobre culturas antigas, 
arqueologistas encontraram ruínas primitivas que funcionavam como área comum 
onde as pessoas reuniam-se para discutir interesses afins, tais como planos de 
caçada, atividades de guerra, negociações de paz ou organização de celebrações 
tribais. 

  

Estas descobertas arqueológicas levam a p ensar na existência de áreas destinadas a 

eventos, e, portanto, espaços de aglutinação social em que se discutiam os mais variados 

interesses. O ser humano como ser gregário, ou seja, como ser que se agrega aos demais, já 

possuía, desde a época antiga, a necessidade intrínseca do convívio e da interação social. É, 

assim, a partir dos eventos, que este ser, que não se atém ao insulamento, amplia seus 

relacionamentos, quebra a rotina, cria, interage, organiza e participa de momentos sociais e 

grupais.   

  Os eventos são demonstrados, desta forma, como acontecimentos que têm suas origens 

na antiguidade e que transpassam os diversos períodos da civilização humana. Entendendo o 

homem como um ser extremamente social, sedento por viver e conviver em grupos, Gilda 

Meirelles (2003, p.29) explica que ele já participava de eventos ainda sem ter noção do que 

significava o termo:  
 
Antes mesmo que se f alasse em eventos, o homem percebeu que tinha algumas 
possibilidades que poderiam ser utilizadas em benefício próprio – a convivência 
com seus pares e parceiros, o diálogo e a capacidade de deslocamento pelos mais 
diversos motivos. Era a origem dos eventos. 
 

Mesmo não sabendo que estava originando um evento, o homem unia-se a outros na 

tentativa de partilhar experiências, compartilhar emoções ou até mesmo sem propósito bem 

definido, simplesmente para estar junto aos seus pares. Desta forma, enfatizando a 

antiguidade dos eventos e ao mesmo tempo a novidade em seu entendimento teórico, 

Campos, Wyse e Araújo (2005, p.11) ressaltam:  
 
O conceito de evento, como o entendemos hoje, é novo. Mas ele existe desde que o 
mundo é mundo, acompanhando toda a história dos homens, em cada época com 
um objetivo diferente. Na antiguidade, por exemplo, os eventos visavam a 
promoção política. Eram, às v ezes, festas que duravam dias para comemorar o 
retorno das tropas. Com desfiles suntuosos, contavam a história das campanhas de 
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guerra, as co nquistas de mais terras e n ovos povos. Na idade média, as g randes 
festas públicas tinham objetivo religioso, organizadas para afirmar e preservar o 
poder da igreja. 
 

 Vê-se, desta maneira, que os eventos vão acompanhando os fatos no decorrer da 

história, caminhando junto aos acontecimentos políticos, sociais e econômicos dos povos. São 

espécies de servidores da época em que ocorrem, relacionando-se aos principais momentos 

vivenciados por uma comunidade, constatação que se perpetua até a era atual.  

 

3.2 Evolução histórica dos eventos 

 

Considerando os eventos nos moldes atuais, pode-se visualizar como o primeiro 

grande evento realizado no m undo, os Jogos Olímpicos, mais especificamente, aqueles 

ocorridos na era antiga, em 776 a .C., em Olímpia. Autores como Meirelles (2003), Canton 

(2002) e Matias (2010) são condescendentes a esta ideia ao apontar os Jogos como o embrião 

dos eventos que se têm hoje. 

Segundo Matias, os homens sempre foram ávidos por viver situações de descoberta, de 

grandes acontecimentos, de deslocamentos. Esta avidez humana levou-os à r ealização dos 

Jogos, que, à época, aconteciam na Grécia de quatro em quatro anos e possuíam caráter 

religioso. Tais eventos eram tão importantes para a cidade, que, no período em que 

aconteciam, se estabelecia uma trégua e nenhum tipo de combate era travado.  

Matias diz ainda que, a partir dos Jogos Olímpicos, o espírito de hospitalidade, ou seja, 

de bem acolher o públ ico, se estabeleceu. “Conta a história que Zeus disfarçava-se de 

participante das reuniões e que as vilas recebiam muito bem estes participantes, porque entre 

eles poderia estar o Deus” (MATIAS, 2010, p.3) . Com o t empo, estes eventos foram tendo 

uma repercussão tão positiva que outras cidades gregas, como Corinto, começaram a utilizar o 

mesmo esquema, visando oferecer atrações e bem-estar aos seus visitantes.  

Hoje, há que se fazer um parênteses, os Jogos Olímpicos transformaram-se em um 

megaevento mundial representando “uma fonte de recursos para o pa ís promotor, 

incrementando o turismo, o transporte, a hotelaria e o setor de prestação de serviços, como a 

comunicação, a segurança, o setor médico-hospitalar, dentre outros” (MEIRELLES, 2003, p. 

30). 

Outro tipo de acontecimento da Antiguidade que também pode ser identificado como o 

início dos eventos são as Festas Saturnálias, ocorridas em 500 a .C. e das quais derivam o 



94 

carnaval. Elas “objetivavam não só o lazer como também representações de anseios, 

esperanças e folclore das regiões” (MEIRELLES, 2003, p.30).  

Durante as Saturnálias, os membros da nobreza e os escravos se misturavam nas ruas 

para as comemorações, que incluíam comida, bebida, música e dança. Nos dias de evento, 

tudo se invertia, tanto que o rei da festa, o Rei Momo, era um escravo e podia ordenar o que 

quisesse durante as festividades. As pessoas representavam papéis e, por isso, com o passar do 

tempo, veio o costume das máscaras. 

O primeiro evento informativo, nominado de Congresso, aconteceu em 377 a.C., na 

cidade grega de Corinto. Marlene Matias (2010, p.4) conta que este Congresso teve 

características típicas de uma assembleia, já que nele houve a reunião de todos os delegados 

das cidades gregas, que elegeram Felipe, o generalíssimo da Grécia, nas lutas contra a Pérsia.   

Em 56 a.C. foi registrado o último evento da antiguidade: a Conferência de Luca, que 

também apresentou características de uma assembleia. Pode-se dizer que Julio Cesar, 

líder militar e político romano, foi o grande incentivador deste acontecimento. Foi dele o 

esforço de convocar em Luca (norte da Itália) o encontro que teve como objetivo reconciliar 

Pompeu e Crasso, dois antigos cônsules e rivais da época.  

Tanto Marlene Matias (2010) quanto Gilda Meirelles (2003) frisam que a antiguidade 

foi fundamental ao desenvolvimento destes acontecimentos. A época “contribuiu para o 

embrião dos eventos de hoje, com a difusão do espírito de hospitalidade, de organização, da 

necessidade de infraestrutura logística e da segurança nas estradas” (MEIRELLES, 2003, p. 

31). 

Com o de clínio da civilização antiga, surge o t riunfo do C ristianismo e o 

estabelecimento dos reinos germânicos. Marca-se, assim, o início da Idade Média, época que 

teve como características principais a riqueza e o poder da Igreja e, ainda, a propulsão da 

atividade comercial, desenvolvida nos entornos dos castelos e dos monastérios.  

Matias (2010, p. 5)  lembra que este período foi de pouca expressão para o 

desenvolvimento de eventos devido à falta de segurança nas estradas, mas, em contrapartida, 

mostrou-se promissor por ter incentivado o surgimento de instrumentos capazes de facilitar as 

viagens, tais como: o ‘Guia de Estradas’, de Charles Estiene (1552), que trazia informações, 

roteiros e impressões sobre viagens; e a publicação intitulada ‘Of Travel’, de Francis Bacon 

(1612), que divulgou uma série de orientações para os viajantes.  

Os eventos religiosos (os concílios e as  representações teatrais) e o s comerciais (as 

feiras) foram os principais tipos de eventos da época. Estes momentos geravam o 

deslocamento de uma grande quantidade de pessoas, como membros do clero e mercadores. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
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Meirelles (2003, p.32) explica que: “a insegurança das cidades não atingia esses eventos, pois 

o público dos concílios eram os membros do c lero, considerados autoridade máxima e, por 

isso, livres de atentados; e o público das feiras eram os mercadores que pagavam tributos ao 

clero para garantir sua segurança”.  

Os concílios, tipos de eventos comuns à época, eram ocasiões em que se reuniam os 

membros do c lero com o objetivo de estudar, debater e discutir temas relacionados à Igreja 

Católica. O primeiro Concílio (nome que é mantido até hoje) que se tem registro é o de Elvira, 

em 300 d.C ., convocado por São Gregório, com a m issão de evangelizar a Armênia. “Sem 

confiáveis registros históricos, aconteceram, de 300 d.C. até o século XVI, vários Concílios, 

todos com o objetivo de afirmar e confirmar o poderio da Igreja Católica. Eram os eventos 

utilizados como forma de força e poder” (MEIRELLES, 2003, p.32).  

As representações teatrais, tidas igualmente como grandes eventos da época, também 

possuíam características religiosas. Normalmente, iniciavam-se no interior das igrejas, sendo 

usadas como formas de quebrar a monotonia das missas e facilitar a compreensão do público. 

Posteriormente, com o tempo, a igreja tornou-se um espaço pequeno para abrigar tais eventos 

e, assim, as representações assumiram as ruas e as praças públicas. Diz-se que é a partir das 

representações teatrais desta época que surge a ideia da Paixão de Cristo, encenada, desde 

1634, na cidade alemã de Oberammergan. 

Contando com a apresentação de produtos cultivados ou m anufaturados pelos 

expositores e v isando a conquista de clientes, eram realizadas as feiras da Idade Média. 

Sinônimos de eventos de grande potencial para a época, as feiras possuíam o mesmo conceito 

das atuais, ou s eja, possibilitavam a troca e a venda de produtos. Meirelles (2003, p.33) 

lembra que “a feira mais antiga data de 427, na região de Champagne-França, famosa pelas 

realizações e pelas riquezas geradas”. O apogeu da França em relação às feiras durou até o 

reinado de Felipe IV, ocasião em que houve a retração da atividade por conta da cobrança de 

altos impostos e taxas.  

Matias também enfatiza que as feiras comerciais foram um dos eventos mais 

importantes da Idade Média. Seu surgimento se deu a partir da necessidade dos próprios 

indivíduos, que precisavam vestir-se e armar-se adequadamente. “Durante o pe ríodo de 

realização das feiras, eram concedidos liberdades e privilégios especiais, tais como: suspensão 

de hostilidades e das guerras, liberdade para organizar jogos proibidos e outras liberdades 

para garantir as trocas, assegurando, assim, a subsistência” (MATIAS, 2010, p.17).  

Cada feira durava em média de seis a sete semanas e movimentava o mercado 

praticamente o a no inteiro, favorecendo o i ntercâmbio interno e também o pr ocesso 
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civilizador proporcionado pelo contato contínuo da população com as novidades de outros 

países. “As feiras eram organizadas de tal forma que colocavam os produtos e os mercados da 

França, dos Países Baixos e do Vale do Reno em contato com os de Provença, Espanha, Itália, 

África e Oriente” (MATIAS, 2010, p. 18).  

Para Marlene Matias (2010, p. 18) a França pode ser considerada um país que soube 

aproveitar o potencial das feiras como grandes geradoras de riquezas. Ela cita algumas 

realizadas em território francês: St. Lazare (ocorrida desde 1110 em Paris); St. Germain 

(desde o século XII); Beaucaire (1217) e Nimes (1222). O país é considerado, assim, pioneiro 

quando o assunto é o desenvolvimento destes eventos, porém, mesmo com toda esta expertise, 

não foi possível evitar que outras potências avançassem neste campo e crescessem na 

atividade.  

Percebendo que as feiras eram grandes acontecimentos que incentivavam a circulação 

de informações, a comercialização maior dos produtos e o aumento das riquezas do país, “a 

Alemanha institui, em 1628, a Feira de Leipzig, que é a mais antiga do país, famosa até hoje e 

responsável por atrair milhões de turistas todos os anos” (MATIAS, 2010, p. 19). 

Com o fim da Idade Média, a segurança nas estradas aumentou e, com isso, houve um 

incremento, também, da quantidade de deslocamentos. Os indivíduos resgataram seu espírito 

investigativo, encoberto pelo período das Trevas (como ficou conhecida a Idade Média), e, 

assim, começaram a proliferar as trocas de conhecimento entre os viajantes, o que poderia ser 

visualizado como o surgimento dos cursos e dos treinamentos.  

Artesãos, poetas e m úsicos também começaram a s e movimentar pelas cidades, 

exibindo seus produtos e produções, dando início à ideia de shows, exposições e feiras que se 

tem hoje. É importante dizer que as viagens, cada vez mais presentes no cotidiano da época, 

incentivaram o desenvolvimento de locais de hospedagem e, ainda, a melhoria dos meios de 

transporte. 

Chega a revolução Industrial e com ela a alteração do quadro dos eventos. A economia 

manual é substituída pela mecanizada, novas fontes de energia surgem e facilitam o trabalho 

humano. Toda esta mudança demandou o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas, 

o que acabou por gerar o a parecimento dos eventos técnicos, ligados às ciências exatas e 

sociais, e científicos, ligados às áreas da saúde e da natureza.  

O primeiro congresso científico que se tem notícia foi relacionado à Medicina 

(nominado Congresso de Medicina Geral) e aconteceu em Roma em 1681. Já dentre os 

eventos técnicos, ressalta-se o Congresso de Viena, ocorrido em 1815 após a derrota de 
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Napoleão. Este congresso é considerado único por ter estabelecido, através da reunião de 

diversas potências europeias, as bases para a diplomacia internacional.  

O advento da revolução industrial favoreceu, ainda mais, o incremento das feiras. 

Existentes desde a ép oca medieval, elas desenvolveram-se fortemente neste período e 

tornaram-se “verdadeiras organizações comerciais planejadas, que passaram a motivar ainda 

mais as pessoas a se deslocarem em busca de informações e troca de produtos, fazendo com 

que as viagens a partir daí passassem a apresentar também interesse profissional” (MATIAS, 

2010, p. 21). 

Matias (2010, p. 22) conta que, no século XVIII, as transformações socioeconômicas 

aliadas às ideias de pensadores como Voltaire, Diderot e Rousseau, que se mostravam a favor 

das atividades braçais e retratavam a importância da indústria e dos mais variados ofícios, 

contribuíram para o surgimento de várias exposições industriais, que passaram a ocorrer na 

França no período de 1798 a 1849.  

Tourret, ministro do Comércio francês, sugeriu a internacionalização da exposição de 

1848 na tentativa de convocar todas as nações para participar do evento. Receosos da 

concorrência estrangeira, os franceses resolveram não aceitar a ideia do ministro. No entanto, 

em 1851, a Inglaterra sai na frente e absorve em seu território a Exposição Internacional 

daquele ano. Constrói-se, assim, neste mesmo período, o P alácio de Cristal, o pr imeiro 

pavilhão de feiras e exposições do mundo, localizado no Hyde Park, na Inglaterra.  

Era o início de uma série de grandes feiras e exposições internacionais. O Palácio, 

construído para a exposição de 1851, ganhou notoriedade através da presença, em sua 

estrutura, do vi dro, ferro, aço e concreto armado. Sobre este evento, Matias (2010, p. 22 ) 

lembra:  

 
Para a Exposição Mundial de Londres, que aconteceu no Palácio de Cristal, o 
inglês Thomas Cook organizou uma viagem a f im de levar 165 mil pessoas para 
assistir ao evento. A construção do Palácio de Cristal e a visão empreendedora de 
Thomas Cook formaram o casamento ideal, que sedimentou o desenvolvimento do 
turismo de eventos.    
 

 Tempos depois, em 1936, o Palácio de Cristal foi destruído por um incêndio após ser 

transferido do H yde Park para Sydenham. Em 1855, foi a vez de Paris sediar a primeira 

exposição universal de sua história com o apoio de Napoleão III que desejava reforçar o 

prestígio do império e exibir ao mundo os produtos da indústria francesa. Para a construção 

do local do e vento, se pensou em uma estrutura de ferro e vidro, seguindo os moldes do 

Palácio de Cristal. No entanto, diz-se que a indústria francesa não estava tão preparada como 
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a inglesa para o projeto e acabou fazendo um edifício em alvenaria, que recebeu o nome de 

Palais de L’Industrie. 

 Pode-se dizer, desta maneira, que, após a r ealização da Exposição Mundial de 

Londres, várias outras exposições passaram a ocorrer nos mais diferentes países, fato que 

gerou a construção de muitos pavilhões de feiras e exposições, fez crescer o número de 

eventos e gerou, ainda, uma intensa movimentação de pessoas para participar destes 

acontecimentos.        

Abordando a ocorrência da primeira e da segunda guerra mundiais, é possível afirmar 

que ambas geraram um declínio em relação aos eventos. Na época, destacou-se somente a 

Conferência da Paz, em 1919, e m Paris, que tratou dos termos de paz da Primeira Grande 

Guerra. Matias (2010, p.21) lembra que: “no período entre a primeira e a segunda guerra 

mundial, vários outros eventos científicos e técnicos aconteceram pelo mundo, mas a sua 

identificação não foi possível devido à inexistência de registros”.   

Consolidando a área de eventos, chega o século XX que define firmemente a atividade 

com a geração de eventos esportivos, feiras e, principalmente, exposições. Neste período, “o 

aparecimento do automóvel causou verdadeiro impulso ao turismo. Depois do automóvel, foi 

a vez do a vião, que encurtou as distâncias, propiciando aos viajantes rapidez, segurança e 

conforto” (MATIAS, 2010, p.7). Fica claro que todas as facilidades que começam a surgir 

nesta época incrementam e t ornam possível o desenvolvimento de inúmeros eventos, que 

seguem em uma tendência crescente até os dias atuais.  

 

3.3 Os eventos no Brasil 

 

Chegando em solo brasileiro, é possível falar do Baile de Carnaval, de 7 de fevereiro 

de 1840, como o primeiro grande evento realizado no país. O destaque deste acontecimento 

foi o fato de ter ocorrido em espaço especial destinado à realização de eventos: o Hotel Itália, 

no Rio de Janeiro. Foi também nesta cidade que ocorreu a primeira feira. Intitulada de 

Exposição Nacional, em 1861. Ela figurou como uma amostra prévia dos produtos que iriam 

participar da Exposição Internacional de 1862, em Londres. Logo após, foram realizadas as II 

e III Exposições Nacionais e também Regionais. Matias conta (2010, p. 36) que estes eventos 

foram importantes como aprendizado para o p aís, que iniciava sua trajetória na área dos 

eventos.  

Seguindo um caminho repleto de eventos, o B rasil gerou: em 1902, a Exposição 

Municipal de São Paulo; em 1904, a Exposição Estadual de Produtos; em 1906, uma série de 
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exposições agroindustriais também na capital paulista; em 1908, a Exposição Estadual de São 

Paulo e, ainda, a Exposição Nacional do Rio de Janeiro, considerada um marco na história dos 

eventos do B rasil por ter sido a primeira feira sediada em local construído para receber 

grandes eventos: o Pavilhão de Feiras da Praia Vermelha.   

  Apesar de toda esta trajetória, Matias (2010, p.37) afirma que o país só se firma 

“como organizador de feiras em 1922, quando realiza, no P alácio das Festas, no R io de 

Janeiro, a Exposição Internacional do Centenário, evento que tinha por objetivo comemorar o 

Centenário da Independência do Brasil”. Participaram deste evento, catorze nações, que 

apresentaram seus produtos em quinze pavilhões especialmente construídos. 

Meirelles (2003, p. 37)  lembra que, a partir da década de 20, o B rasil recebeu um 

reforço em termos de locais de realização de eventos. São desta época as construções do 

Copacabana Palace (1923), no R io de Janeiro; do P arque Balneário e do Atlântico Hotel, 

sediados em Santos-SP; do Quitandinha Hotel, localizado em Petrópolis-RJ, do Grande Hotel 

Araxá, em Minas Gerais, dentre outros tantos.   

Vale ressaltar que o objetivo central destas construções não era prioritariamente a 

realização de eventos. Seu propósito era a acomodação de turistas e visitantes na cidade. No 

entanto, estes espaços acabaram tornando-se convidativos à realização de eventos pela 

estrutura e espaço os quais dispunham. 

Em 1950, a inauguração do E stádio do M aracanã coincidiu com um megaevento 

esportivo no país: a Copa do Mundo. Incialmente, o estádio abrigaria somente eventos ligados 

ao esporte, porém, com o tempo, tal fato foi modificado e o Maracanã passou a ser um local 

capaz de abrigar grandes shows nacionais e internacionais. Os eventos foram tornando-se, 

assim, cada vez mais presentes no cotidiano do país como ocasiões possíveis de atrair um 

grande número de pessoas.  

Outro ponto de suma importância para a história dos eventos no Brasil é o IV 

Centenário da Fundação de São Paulo, ocorrido em 1954. O evento culminou com a 

inauguração do Parque do Ibirapuera, que também passou a abrigar, em seu Pavilhão de 

Feiras, grandes acontecimentos, tais como: o S alão do Automóvel, o Salão da Criança e 

outros. Com a inauguração do Palácio das Convenções do Anhembi, em 1972, estes eventos 

foram sendo transferidos.   

A consolidação do s etor de eventos em nosso país acontece a partir de meados da 

década de 60. Meirelles aponta o surgimento da ‘Alcântara Machado Feiras e Promoções’, em 

1956, em São Paulo, como o marco de firmamento da atividade. A empresa teve entre seus 

primeiros eventos: a Feira da Mecânica, em 1959, e o Salão do Automóvel, em 1960.  
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É desta época, também, o aparecimento das primeiras entidades de classe com o 

objetivo de organizar e consolidar o s egmento. Em 1977, s urge a Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos – ABEOC; a Associação Brasileira de Centros de Convenções, 

Exposições e F eiras - ABRACCEF; e, em 1983, o S ão Paulo Conventions and Visitors 

Bureau, entidade presente na área de eventos até os dias atuais.  

Feitas as referências a alguns dos mais importantes eventos ocorridos em nosso país, 

pode-se perceber o desenvolvimento dos mesmos ao logo do tempo. É possível dizer que sua 

trajetória tem sido ascendente e que o caminho trilhado tem acompanhado o ritmo da história. 

Atualmente, o B rasil realiza um grande número de eventos, distribuídos nas mais diversas 

regiões. São, assim, organizações, espaços e ci dades inteiras que sobrevivem a p artir desta 

atividade.    

 

3.4 Os eventos e a socialidade 

 

Além dos eventos já citados como os principais ocorridos em solo brasileiro, Isabel 

Amaral (2009, p.23) descreve o desembarque da corte portuguesa no Brasil, em 1808, como 

um dos primeiros grandes acontecimentos que se têm notícia em nosso país. Assim, diz ela: 
 

Esse desembarque foi mais uma festa popular do que uma cerimônia oficial. Os 
habitantes da capital brasileira, rezam as crônicas do tempo, corresponderam 
bizarramente às ordens do vice-rei, conde dos Arcos, e saudaram o príncipe regente 
não simplesmente como estipularam os editais, respeitosa e carinhosamente, mas 
com a mais tocante efusão. 

 
Uma das principais características dos eventos, ou seja, seu caráter eminentemente 

social já se demonstrava naquela época. Os brasileiros reuniram-se para saudar a corte que 

chegava ao Brasil em um ato de compartilhamento e de aproximação entre os que aqui já 

estavam e os portugueses. A integração entre os presentes, em uma tendência clara da vida em 

sociedade, revela os eventos, desde aquela época, como formas de integração social, 

verdadeiros fatos sociais, como já descrevia Émile Durkheim (1999, p.13): 

 
É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na 
extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência 
própria, independente de suas manifestações individuais. 

 
O fato social transcende, a partir das ideias de Durkheimer, o individual. Emerge da 

sociedade e exerce sobre o i ndivíduo uma influência, uma coerção, ou seja, uma extensão. 

Desta maneira, cabe ressaltar, que não há fato social sem sociedade, nem, muito menos, sem 
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humanidade, sendo o hom em a mola propulsora destes fatos e, consequentemente, dos 

eventos.  

Neles, os homens interagem com seus pares de forma a gerar verdadeiras catarses 

coletivas, momentos de euforia grupal, de convivência social. Michel Maffesoli, em “O 

Tempo das Tribos”, reforça que: “a sociedade mundana é um todo que não adianta querer 

recortar em rodelas e, nesse todo, o estar-junto convivial, festivo ou banal tem um lugar que 

não pode ser subestimado” (2010, p.150). Os eventos, diante destas ideias, fazem parte de um 

estar-junto em sociedade, característica do homem gregário.   

Para o autor, comunga-se hoje de um momento em que a racionalidade não é a ú nica 

presente na vida humana. A sociedade vive e se organiza também através da emoção, do 

convívio coletivo, que se viabiliza “através dos reencontros, das situações, das experiências 

no seio dos diversos grupos a que pertence cada indivíduo” (MAFFESOLI, 2010, p.151) . 

Nestes grupos, há o e ntrecruzamento de várias personalidades que, através do afeto 

(característica não consciente e, muito menos, lógica) passam a conectar-se. É essa conexão 

de individualidades extremamente distintas que Maffesolli denomina socialidade.  

O ser humano, apesar de suas diferenças, tenta incessantemente conectar-se a outros 

pares em uma demonstração de que o homem é de fato um ser entranhado ao social. O 

verdadeiro ajuntamento que se desenrola entre indivíduos diferentes, mas ligados por certo 

“cimento afetivo” (tal como descrito por Maffesoli), faz com que surja a socialidade, tão 

presente nos eventos.  

O autor enfatiza que a “vida cotidiana, em sua frivolidade e s uperficialidade, é 

certamente o que torna possível qualquer forma de agregação, seja ela qual for” (2010, p.154). 

É, portanto, a partir do dia a dia da vida, que os indivíduos participam de momentos de 

conexão, em que a s ocialidade é p erceptível e manifesta. Maffesoli cita, em sua obra, as 

refeições, os banquetes ou as pequenas ‘comedorias’ como eventos capazes de selar alianças e 

atenuar oposições.  

O evento é capaz, portanto, de aglutinar, em determinado local e horário, pessoas que 

podem trocar experiências, opiniões e vivências. É esta interação social, baseada na 

comunicação, que caracteriza o evento. Autores dos mais diversos o definem como campo de 

atuação que ainda desponta no âmbito comunicacional, mas chamam atenção para o caráter 

social que possuem. Assim, dizem os criadores de “Eventos: oportunidades de novos 

negócios”: 
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É comum ouvirmos falar ou participarmos de algum evento de caráter popular, 
como as f estas religiosas, cívicas ou comemorativas de datas representativas de 
nossa cidade. Mas os eventos não se r estringem apenas a e stas manifestações. 
Evento é qualquer acontecimento social programado para tratar dos mais diversos 
assuntos, sejam eles, políticos, culturais, científicos, comerciais, profissionais, 
entre outros (CAMPOS; WYSE, ARAÚJO, 2005, p. 3).  

 
 O evento é, desta forma, sinônimo de acontecimento social. Uma reunião de pessoas, 

que interagem entre si, com uma determinada finalidade. Desta forma, também pensa Andréa 

Nakane (2012, p.13), afirmando que o elemento humano é a raiz de todo evento:  
 

O epicentro dos eventos é o agrupamento de pessoas reunidas em determinado 
local, ambiente e horário, em que, por meio de planejamento metódico, todos os 
participantes estarão sintonizados no mesmo interesse, com algo em comum, pelo 
menos naquele determinado período.    

 
 O propósito do evento deve ser, desta forma, intensificar o caráter dialogal entre seus 

participantes. O relacionamento entre as pessoas é figura chave desta forma de comunicação, 

que tem como característica ser dirigida, ou seja, focada em um determinado grupo de 

pessoas. Desta ideia também comunga Giacaglia (apud, NAKANE, 2012, p.12), enfatizando 

que os eventos são: 

 
Reuniões criadas com o fim de ampliar a esfera de relacionamentos humanos, tanto 
nas esferas familiares, como no trabalho, na escola e nas atividades de lazer. Tem 
como característica principal propiciar uma ocasião extraordinária ao encontro de 
pessoas, com finalidade específica, a qual constitui o tema principal e a justificativa 
de sua realização. 

 
Os eventos são, portanto, ocasiões com um extremo sentido integrador. A verdadeira 

simbiose que ocorre através deles gera a socialidade, característica importante e p resente 

nestes acontecimentos típicos da sociedade pós-moderna.  

 

3.5 O conceito de evento 
 

Mariângela Silva (2005, p14) lembra que “quando o s enhor do f eudo precisava se 

comunicar com seus vassalos, fazia-o por meio de uma proclamação lida nas praças públicas e 

todos ficavam informados”. Agora, pode-se dizer que estes momentos de informação e d e 

socialização se sofisticaram, ganharam novos espaços e passaram a ser tidos como estratégias 

comunicacionais pensadas e planejadas, intituladas de eventos.  

Segundo Melo Neto, eles estão em toda parte. Tomaram conta da televisão, do rádio, 

da internet e at ingiram uma vasta gama de temas, chegando à moda, à ciência, à cu ltura, à 

religião, à gastronomia, etc. Seus formatos também são os mais variados, incluindo 
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competições esportivas, premiações, exposições, mostras de arte, seminários, congressos, 

entre outros.  

Diante de tamanha amplitude, suas presenças acabam sendo inevitáveis no dia a d ia 

em sociedade. “É difícil imaginar um dia em nossas vidas sem eventos. Eles constituem a 

mais nova mídia atuante em nosso meio. Tornaram-se estratégias de comunicação de produtos 

e marcas de todos os tipos” (MELO NETO; 2000, p.13). 

Iniciando a exploração conceitual do termo, traz-se o entendimento de Campos, Wyse 

e Araujo (2005, p. 3) que afirmam que o “evento é qualquer acontecimento social programado 

para tratar dos mais diversos assuntos, sejam eles políticos, culturais, científicos, comerciais, 

profissionais, entre outros”.  

É possível dizer que a definição ora apresentada mostra-se muito ampla. Conceituar 

evento como todo acontecimento social leva a uma série de interrogações quanto ao que se 

pretende dizer com o termo, que, desta forma, mostra-se demasiadamente abrangente.  

Na obra “Obtendo Resultados com Relações Públicas”, organizada por Margarida 

Kunsch, Roosevelt Haman (2002, p. 107 -108), fundador da primeira empresa brasileira de 

organização de congressos e eventos similares, apresenta um conceito que se mostra mais 

elucidativo. Para o autor, o evento é uma das mais importantes atividades comunicacionais do 

mundo contemporâneo: 
 
Evento é um acontecimento excepcional previamente planejado, que ocorre em 
determinado tempo e local e gera grande envolvimento e mobilização de um grupo 
ou comunidade, buscando a integração, difusão e s ensibilização entre os 
participantes para os objetivos pretendidos. 
 

 O conceito esclarece um ponto fundamental dos eventos: o envolvimento, a 

socialidade, que faz com que se agregue um grupo ou uma comunidade em torno de sua 

realização. Os eventos têm, portanto, o condão integrador, difusor e sensibilizador, como 

apontado no tópico anterior desta pesquisa. Apesar disso, defini-los como fatos excepcionais 

não parece ser o caminho adequado. Os eventos precisam fazer parte do cotidiano 

organizacional, não devendo ser usados como possibilidades extraordinárias, mas sim como 

formas de comunicação plenamente possíveis e usuais dentro das organizações 

contemporâneas.  

Carmem Zitta (2011, p.23) também contribui com a discussão, afirmando que o 

“evento é um acontecimento onde se reúnem diversas pessoas com os mesmos objetivos e 

propósitos sobre uma atividade, tema ou assunto”. Mesmo não querendo invalidar o conceito 
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acima proposto, é possível dizer que ele parece considerar apenas uma parcela muito tímida 

do que é um evento.  

Zitta aborda estes acontecimentos somente do ponto de vista do público, definindo-os 

como uma reunião de diversas pessoas com objetivos semelhantes. A autora se esquece de que 

existe, dentro deste processo, a intervenção da organização, enquanto promotora de grande 

parte destes fatos sociais. O planejamento, a definição do público, o alinhamento aos 

objetivos organizacionais, assuntos importantes quando se fala em eventos, não são citados 

neste conceito, o que o torna insuficiente. 

Já Fortes e Silva (2011, p. 34)  conceituam o termo como “uma estratégia de 

comunicação que atinge o públ ico de interesse, divulga a marca de uma empresa, promove 

seus produtos, potencializa suas vendas e contribui para a expansão comercial e conquista de 

novos mercados”. Da mesma forma que Zitta, que concede atenção demasiada ao público do 

evento, a d efinição de Fortes e Silva parece supervalorar apenas uma parte do que  está 

presente no e vento: a atuação organizacional. Vista, nesta perspectiva, como uma atividade 

eminentemente ligada à organização, Fortes e Silva acabam por deixar de lado o caráter 

integrador e mobilizador que o evento exerce em relação ao público.  

Compreendendo o evento como uma possibilidade de alavancar os negócios de uma 

organização, Melo Neto (2001, p.32) o define como uma possibilidade de gerar impacto 

financeiro, “uma atividade econômica que gera uma série de benefícios”. Isso porque o 

evento, além de trabalhar o conceito positivo em relação à marca, acaba por repercutir na 

atividade comercial exercida pela instituição através da venda de produtos e serviços aos seus 

consumidores.   

Cleuza Cesca (2008, p.20) também apresenta sua ideia ao afirmar que “o evento é um 

fato que desperta a atenção, podendo ser notícia e, com isso, divulgar o or ganizador”. 

Trazendo esta perspectiva, a autora enfatiza o caráter de mídia espontânea que o evento pode 

possuir a partir do m omento em que mobiliza a opinião pública, cria fatos, gera 

acontecimentos e desperta a emoção das pessoas. Da mesma forma entende Mariângela Silva 

(2005, p. 24) ao afirmar que: 
 
Os eventos tornam-se elementos de transformação social, de educação, 
conscientização e mobilização de massas, além de serem os maiores e melhores 
geradores de conteúdo para a mídia. Os eventos criam, recriam, inovam e 
reinventam. Não são mais simples fatos, mas acontecimentos e agentes 
transformadores de toda a sociedade. 
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O evento tem, portanto, grande parte da responsabilidade quando o assunto é a geração 

de interesse da mídia em relação à organização, fomentando sua imagem pública. Esta ideia é, 

também, defendida por Dorothy Doty ao afirmar que estes acontecimentos preenchem os 

eventuais vazios de notícias organizacionais. Assim diz a autora: 

 
Poucas são as empresas que conseguem gerar notícias todos os dias ou mesmo 
todas as semanas. Se a sua necessidade especial consistir em manter o nome da sua 
empresa, produtos ou serviço em evidência junto ao público, então uma série de 
eventos especiais pode ser a resposta. Os eventos especiais são ferramentas muito 
eficazes de divulgação jornalística (DOTY, 1999, p.279). 
  

 Dois aspectos chamam atenção na citação acima. Primeiro, a ênfase que Doty dá aos 

eventos como geradores de notícias, capazes de alavancar a imagem, os produtos e os serviços 

de uma organização e, em segundo lugar, a forma como a au tora se refere aos eventos, 

chamando-os de ‘eventos especiais’. Tal fato é explicado por José Rolim Valença (1997, p.11) 

na apresentação da obra “Tudo acaba em Festa” ao dizer que o t ermo, tratado hoje apenas 

como ‘evento’, constituiu-se a partir de uma tradução apressada e inexata do termo ‘special 

event’: 
 
‘Special Event’ melhor estaria traduzido por ‘acontecimento especial’, conforme já 
constava nos orçamentos da Ford há 40 anos atrás. Mas evento era mais próximo 
do original e, afinal, a parte mais importante da expressão era o special, que 
terminou por cair no esquecimento na versão brasileira. E o termo evento, em 
comunicações, adquiriu valor semântico próprio. 
 

 Por este motivo, então, que a autora americana Dorothy I. Doty, ao se referir aos 

eventos, fala em ‘eventos especiais’ numa menção à expressão usada no exterior para trazer à 

baila a atividade. Para finalizar este tópico, apresenta-se o conceito de Gilda Fleury Meirelles 

(2003, p.25) que se mostra como o mais completo e atual sobre o tema. Assim, diz a autora: 

 
Evento é um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 
dirigida, com a f inalidade de criar conceito e est abelecer a i magem de 
organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um acontecimento 
previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a 
aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos 
da tecnologia. 
 

 A partir deste conceito, algumas considerações devem ser tecidas de modo a esmiuçá-

lo. Desta forma, o pr imeiro ponto a ser ressaltado é a colocação do e vento como 

‘instrumento’. Acredita-se que seria mais preciso, neste caso, o uso do termo ‘estratégia’ ao 

invés de ‘instrumento’. Isso porque a utilização da palavra instrumento traz consigo a ideia de 
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atividade procedimental, não-estratégica, característica que não se adequa ao universo dos 

eventos da contemporaneidade.  

 Apesar deste lapso terminológico, sua definição como fato ‘institucional e 

promocional’ merece destaque. Isso porque há uma ideia muito difundida, porém equivocada, 

de que o evento deve servir apenas à parcela institucional ou apenas à parcela mercadológica 

de uma organização, ou seja, deve atender isoladamente aos interesses da organização 

enquanto instituição, referindo-se a s ua imagem, ou, restritamente, aos interesses 

mercadológicos, ligados às vendas de produtos e serviços. Sobre o tema, Ethel Pereira (2011, 

p.147) assegura: “não se podem mais compreender os eventos de acordo com seus objetivos 

puramente institucionais. Os eventos devem, também, ser concebidos segundo o e nfoque 

mercadológico”.   

O que se deve pregar, então, é a junção. Os eventos, como afirma Meirelles, devem ser 

estratégias tanto institucionais como mercadológicas. Devem auxiliar na imagem, reforçando-

a, solidificando-a, mas também devem tecer relação com a atividade comercial da empresa, 

contribuindo para o negócio como um todo.    

  O segundo ponto a ser acentuado no conceito de Gilda é a definição do evento uma 

como atividade dirigida, ou seja, aquela não-massiva, direcionada a determinado público de 

interesse da organização. Fortes e Silva (2011, p.30-31) explicam que este tipo de 

comunicação “não se constrói sobre códigos padrão, mas sobre características próprias e 

diferenciais de cada receptor”. Sua utilização pela organização ajuda, portanto, a estabelecer 

um diálogo mais eficaz e direto, sendo possível de produzir os efeitos desejados no público de 

interesse. 

A autora trata também, em seu conceito, das inúmeras finalidades que um evento pode 

possuir. Ela cita algumas delas, tais como: estabelecer imagem, fortalecer produtos, serviços, 

ideias e pessoas. Vale dizer que os propósitos com os quais os eventos podem ser pensados e 

planejados por uma organização são os mais diversos, por isso, encara-se o rol trazido por 

Gilda Meirelles como meramente exemplificativo.  

 A preocupação da autora estende-se, também, ao necessário e i mprescindível 

planejamento, ao dizer, em sua conceituação, que o evento deve ser previamente planejado. 

Isso porque não importa o tamanho ou a forma de realização, os eventos sempre necessitam 

de planejamento, controle e organização. Como diz Silva (2005, p. 131), “o planejamento é a 

base para todo evento bem-sucedido”.  

Meirelles (2003, p.24-25) esclarece que estes acontecimentos necessitam de tempo 

hábil para que se pense e elabore sua gestão, sempre tendo como ponto de partida os objetivos 
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e as metas perseguidos pela organização. Os eventos devem fazer parte, portanto, de um plano 

mais amplo, que os preveja em sua totalidade e q ue possa fazer com que a o rganização 

usufrua de seus benefícios comunicacionais.   

O último ponto a ser explicitado é a aproximação entre os participantes do evento, que 

a partir da visão de futuro que tem a autora, pode ser física ou p romovida por meio de 

recursos da tecnologia. Alguns estudiosos não concebem a ideia do e vento virtual em suas 

definições, porém ele já é r ealidade no Brasil. Representam uma nova tendência para 

promoção de empresas, figurando como uma oportunidade para as organizações que desejam 

apresentar seus produtos com tecnologia de ponta e menor custo.  

Fazendo uso dos recursos da tecnologia, o ambiente virtual pode chegar a simular a 

atmosfera de uma feira de negócios em terceira dimensão, por exemplo. Através de uma 

plataforma, se expõem os stands organizacionais, como os normalmente vistos em eventos 

deste tipo, e consequentemente os produtos e serviços da empresa. Além da redução dos 

custos, os chamados eventos virtuais podem ser tidos como uma demonstração de "iniciativa 

verde", com a redução de poluentes pela instituição.  

As próprias empresas apontam, ainda, a comodidade como vantagem de participação 

nestes eventos. Excluem-se, assim, o transporte de produtos, a montagem do e spaço e o 

deslocamento da equipe. A Salvapé, distribuidora de produtos tecnológicos de saúde, tem 

apostado neste novo formato: 

 
Meu produto é voltado para gestantes, mas não preciso obrigar a futura mamãe a 
andar durante horas para visitar meu stand e conhecer outros pavilhões. A 
economia com a equipe de vendas também é destacada como vantagem. “A feira 
on-line é uma forma inteligente de apresentar meu produto. Gasto, em média, R$ 
30 para chegar ao meu cliente enquanto que a prospecção de um vendedor gira em 
torno de R$ 150”, avalia Renato Autilio, diretor de marketing. Disponível em: 
˂http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI234387-17180,00-
EMPRESAS+INVESTEM+EM+FEIRAS+ONLINE+PARA+ATRAIR+CLIENTE
S+DE+REGIOES+DIVERSAS.html˃. Acesso em: 24/08/2012. 

 
Enquanto no e xterior os eventos virtuais já não são uma novidade, aqui, no B rasil, 

ainda parecem ter um longo caminho pela frente para que possam se estabelecer firmemente. 

Somente o f uturo e a aceitação do públ ico poderão ditar o d esenvolvimento destas 

plataformas, que se mostram adequadas ao momento online que vive a sociedade pós-

moderna.  

Feitas estas considerações, cabe dizer que, seguindo as definições de evento trazidas 

por Melo Neto (2000); Campos, Wyse e Araújo (2005), Haman (2002); Zitta (2011); Fortes e 

Silva (2011); Cesca (2008) e, finalmente, Meirelles (2003) chega-se a um consenso que leva a 

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI234387-17180,00-EMPRESAS+INVESTEM+EM+FEIRAS+ONLINE+PARA+ATRAIR+CLIENTES+DE+REGIOES+DIVERSAS.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI234387-17180,00-EMPRESAS+INVESTEM+EM+FEIRAS+ONLINE+PARA+ATRAIR+CLIENTES+DE+REGIOES+DIVERSAS.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI234387-17180,00-EMPRESAS+INVESTEM+EM+FEIRAS+ONLINE+PARA+ATRAIR+CLIENTES+DE+REGIOES+DIVERSAS.html
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crer que os eventos possuem uma natureza dinâmica e abrangente, o que dificulta, porém não 

impossibilita sua compreensão enquanto estratégia comunicacional de essencial importância 

para as organizações do século XXI.  

 

3.6 Para quem são planejados: a preocupação com o público  
 
 

Os eventos possuem uma razão de ser fundamental: o público. É para ele que estes 

momentos são formulados, pensados e planejados pela organização. Gilda Meirelles (2003, 

p.118) explica que público estratégico de uma empresa é aquele “que se torna mais importante 

em determinada ocasião; e a melhor forma de atingi-lo é a utilização do evento”.     

Vale dizer que as organizações possuem um amplo leque de públicos com os quais 

devem se comunicar adequada e constantemente. Estes públicos, no entanto, oscilam no valor 

que possuem, podendo ser fundamentais em determinado momento e tidos em um grau de 

relevância menor, em situação organizacional posterior.  

É possível, portanto, falar em valor maior ou menor para cada público organizacional, 

contudo, é necessário salientar que todos são importantes. Assim também entende Kunsch 

(apud Meirelles, 2003, p. 118) ao dizer que: “cada organização tem seus públicos específicos. 

A necessidade de sobrevivência das organizações faz com que alguns públicos sejam mais 

importantes que outros em determinadas circunstâncias”.  

Meirelles (2003, p.119-120) divide os públicos de uma organização em três categorias 

distintas:  

- Público interno – em que estão presentes os diretores, os funcionários, os familiares 

dos funcionários e da diretoria (embora estes públicos não estejam dentro da organização em 

seu dia a dia, estão intimamente ligados à empresa);  

- Público misto – do qual fazem parte os acionistas (que não possuem participação no 

corpo diretivo e de funcionários), os revendedores, os distribuidores e fornecedores 

exclusivos, os franqueados etc.  

- E, por último, o púb lico externo – que engloba o g overno tanto nas instâncias 

federais, como estaduais e municipais, a comunidade de forma geral, o segmento financeiro, 

as entidades de classe relacionadas à o rganização, a i mprensa, os consumidores em geral, 

entre outros. 

CAMPOS, WYSE e ARAUJO (2005, p.52) enfatizam que o público é peça 

fundamental no de senvolvimento do e vento. Para eles, é a partir de sua definição que a 
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organização poderá determinar: os assuntos a serem abordados no evento, o tipo de estrutura 

que será usada, as informações que serão divulgadas etc.  

Assim, para que o e vento estabeleça uma comunicação adequada, é necessário que 

esteja no nível correto, respeitando as regras de sintaxe daqueles com os quais a empresa 

deseja estabelecer contato. Para Giácomo (1997, p.17), evento eficiente é aquele que conta 

com a participação e a interação dos receptores: 

 
Entre todos os elementos considerados importantes na composição de um evento, o 
público de interesse é o de maior relevância. Todos os outros podem ser 
relativizados, menos o público. Sem ele não há evento; sem o público de interesse 
o evento torna-se atividade desprovida de significado. 
 

Tem-se, assim, o público como fator estrutural dos eventos, sua matéria-prima 

essencial. No entanto, é importante que se ressalte que não é apenas sua quantidade que 

definirá o sucesso ou o insucesso do evento. A simples contagem do número de participantes 

não é isoladamente adequada para a aferição dos resultados como ensina Melo Neto (2001, 

p.43) ao dizer que: “a qualidade é outro fator de peso”. A avaliação qualitativa é, portanto, 

essencial, já que representa o perfil do público, mostrando se ele é de fato aquele com o qual a 

organização deseja se comunicar.  

Assim, finalizando este tópico, deve-se dizer que o evento pode ser imaginado como 

uma grande engrenagem em que o público representa os dentes, que faz girar constantemente 

todo o mecanismo. Se não há participação ativa deste último, o evento não se movimenta, não 

evolui e, consequentemente, não traz benefícios, uma vez que figura como um processo 

dinâmico e, ao mesmo tempo, extremamente vivo, pulsante e necessário às organizações. 

 

3.7 Tipologias 

 

Atualmente, existem diversos tipos de eventos através dos quais as organizações 

podem estabelecer suas comunicações. Nakane (2012, p. 13 -14) diz que é possível 

contabilizar mais de 60 modalidades, que, em muitos casos, apresentam apenas sutis 

diferenciações de escopo e de estrutura. A identificação e tipificação destes acontecimentos 

não é tarefa fácil. Segundo Mariângela Silva (2005, p.17) “há, em cada tipo de evento, 

formatos e características peculiares” que cabe aos profissionais da área conhecer, extraindo 

os formatos adequados a melhor atender as necessidades específicas de cada organização.  

Para facilitar o e studo e a compreensão, autores, tais como Zitta (2011) e Giacaglia 

(2012), classificam os eventos de acordo com a ár ea de interesse a q ue estão relacionados. 
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Assim, se tem eventos: artísticos – quando pautados a qualquer espécie de arte, como música, 

dança, pintura, poesia e literatura; científicos – quando abordam assuntos ligados à ciência; 

culturais – que têm por objetivo ressaltar aspectos da cultura; educativos – quando o objetivo 

final é a educação, entre outros.  

Vale dizer que é m uito comum que um evento faça parte de mais de uma área de 

interesse, podendo ser, ao mesmo tempo, ligado à ci ência e à ed ucação, por exemplo. Da 

mesma ideia comunga Mariângela Silva (2005, p. 15)  ao dizer que “as várias modalidades 

podem, ainda, ser combinadas” gerando apelos sensoriais dos mais diversos entre os públicos 

e a organização.   

Cabe, então, levantar alguns dos principais tipos de eventos desenvolvidos pelas 

instituições que fazem parte da contemporaneidade, de acordo com os ensinamentos de 

Meirelles (2003, p. 68-85), Carmem Zitta (2011, p. 28-75) e Maria Cecília Giacaglia (2012, 

p.39-64): 

- As feiras – eventos em que, através de stands se divulga uma determinada 

organização, seus produtos e serviços.  

- As convenções – eventos internos em que pessoas de uma mesma organização 

encontram-se com o objetivo de conhecer novas diretrizes organizacionais, participar de 

treinamentos, reciclagens ou, s implesmente, com objetivo de trocar informações e 

experiências de trabalho.    

- Os workshops – oficinas de trabalho em que se aliam a teoria à prática. O objetivo é 

o debate e o desenvolvimento de atividades de interesse de um grupo. 

- Os roadshows – eventos que viajam por determinadas localidades, ou até mesmo 

pelo país, exibindo produtos e serviços de uma organização.  

- As assembleias – momentos em que se reúnem integrantes de uma determinada 

classe com o objetivo de discutir assuntos de interesse comum. As propostas são apresentadas, 

debatidas e as conclusões são votadas pelos integrantes do evento.   

- Os shows – encontros musicais realizados para determinado público de acordo com 

seu perfil. Este tipo de evento pode ser usado conjuntamente a outro, tais como uma 

inauguração ou comemoração profissional, apresentando-se como um fechamento festivo ou 

uma forma de alavancar determinado acontecimento.  

- As mostras – apresentações de documentos históricos ou materiais artístico-culturais 

produzidos por funcionários ou convidados de uma organização. 

Tratando especificamente de eventos desenvolvidos no âmbito da Universidade, focos 

deste estudo, se poderia citar ainda: 
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- As colações de grau – momentos em que a instituição concede aos alunos os títulos 

profissionais compatíveis com os cursos concluídos. Normalmente, é nesta hora que os 

formandos recebem os certificados e os diplomas referentes aos cursos que realizaram.   

- Os seminários – possuem como finalidade a investigação ou estudo de um 

determinado tema pelos seus participantes. Constitui-se de um grupo de trabalho ativo em que 

os membros fazem pesquisas conjuntas ou individuais.  

- Os congressos – reuniões formais e periódicas de determinado grupo ou categoria 

profissional, nas quais se apresentam temas específicos que incluem debates, palestras, 

painéis etc. 

- Os simpósios – eventos em que duas ou mais pessoas expõem um tema de suas 

especialidades, sob a direção de um coordenador, contando com a participação do público, ao 

final, por meio de perguntas. 

- Os painéis – reuniões de pessoas especializadas que expõem ao público um 

determinado assunto. Normalmente, de forma dialogada, acontece a troca de ideias e a  

exposição das diferentes perspectivas.  

- Os concursos – competições envolvendo temas artísticos, culturais ou científicos. 

Usualmente, coordenados por uma comissão que estipula seus regramentos, o júri apreciador 

e a premiação a ser dada. 

- As palestras – caracterizam-se pela apresentação de um tema por um ou m ais 

especialistas a um determinado público. Seu objetivo principal é informar e atualizar os 

presentes sobre um assunto específico.  

- Os cursos – tratam-se da capacitação de pessoas, internas ou externas à organização, 

para a execução de determinadas atividades. 

- As mesas-redondas – eventos que reúnem pequenos grupos, de quatro a oito 

participantes, que, coordenadas por um mediador, debatem um assunto polêmico e 

controverso. Podem permitir ou não a interferência da plateia nas discussões.   

- Os fóruns – caracterizam-se pela troca de informações e d ebate de ideias. Estes 

eventos têm recebido cada vez mais aceitação por discutirem, na maioria das vezes, 

problemas sociais. 

- As semanas acadêmicas – visam a reunião de estudantes do mesmo segmento de 

atuação com o objetivo de discutir temas relacionados à classe a que pertencem.  

- As conferências – caracterizam-se pela apresentação de um tema informativo, 

normalmente técnico ou científico, por uma autoridade no assunto a uma determinada plateia.  



112 

- Os colóquios – semelhantes às conferências, são apresentados por uma sumidade no 

assunto com o objetivo de esclarecer um tema ou tomar uma decisão para a categoria.  

- Os encontros – eventos através dos quais participantes, normalmente da mesma 

categoria profissional, debatem temas polêmicos em nível estadual, regional, nacional ou 

internacional. 

- As inaugurações – apresentações de novas instalações de determinada organização à 

sociedade em geral ou, mais especificamente, aos seus públicos de interesse.  

- As comemorações profissionais – são eventos que registram datas específicas e 

relevantes para uma organização. O objetivo é promover a empresa em relação aos públicos 

internos, externos ou m istos, estimulando a confraternização e o r elacionamento entre os 

variados grupos. São exemplos os aniversários da instituição.  

- Os lançamentos – utilizados para apresentar novidades em termos de produtos, 

serviços ou qualquer outra inovação organizacional que atraia o i nteresse de determinado 

grupo.  

 Desta forma, após abordar sumamente alguns tipos de eventos, pode-se dizer que este 

rol é quase inesgotável, já que a adequação dos eventos aos objetivos organizacionais faz com 

que novos tipos sejam criados constantemente. Giacaglia (2012, p. 13) aposta no crescimento 

contínuo do setor ao dizer que os eventos “vêm se tornando cada vez mais essenciais à vida 

econômica das empresas”, crescendo em números, proporções e graus de sofisticação.   

 

3.8 As vantagens potenciais dos eventos 

 

Os motivos para se investir em eventos são apontados, de maneira muito similar, por 

Kotler e Keller (2006, p.590), por Giacaglia (2012, p. 7)  e, também, por Meirelles (2003, 

p.42-44) ao dizer que estes acontecimentos são importantes para todas as organizações, 

independentemente do porte e, também, da área de negócios em que atuam. 

Criando identificação com determinado mercado, os eventos podem alcançar os 

públicos de interesse da organização de várias formas, seja geograficamente, 

demograficamente, psicologicamente ou comportamentalmente. Através do evento, então, a 

organização se conecta aos mais diferentes públicos, dependendo dos seus objetivos 

comunicacionais.  

Os eventos também têm o condão de aumentar a conscientização e o envolvimento em 

relação a determinado produto ou serviço da organização. Desta forma, aprimoram a relação 

e, ainda, a lembrança que existe entre o públ ico e os produtos e serviços organizacionais. 
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Assim também entende Melo Neto (2001, p.46) ao dizer que: “o evento, quando bem-

planejado e desenvolvido, torna-se um fator maximizador da divulgação da marca”. 

Aperfeiçoando a i magem e a  reputação corporativas, os eventos podem, ainda, ser 

tidos como grandes aliados. Isso porque melhoraram e solidificam a i magem e a reputação 

organizacionais, o que acaba trazendo repercussões positivas nas vendas de produtos e 

aquisições de serviços da organização.  

Com o i ntuito de criar experiências e provocar sensações benéficas ao público, os 

eventos também podem ser usados. No entanto, é i mportante esclarecer que as impressões 

geradas, podem ser, dependendo do caso, positivas ou n egativas. Melo Neto (2001, p.100) 

explica que o evento bem sucedido faz com que a marca ganhe prestígio, mídia espontânea e, 

ainda, empatia do público, porém, a falta de sucesso em um evento, pode gerar consequências 

danosas. O público sente-se frustrado e associa o fracasso do evento à marca e ao produto do 

organizador.   

Estes acontecimentos também podem ser pensados pela organização com o objetivo de 

expressar compromisso com uma determinada comunidade, com questões sociais ou 

ambientais. Assim, organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade podem ser 

envolvidas em eventos e beneficiar-se dos lucros advindos da atividade. É importante, no 

entanto, que tanto a empresa que está promovendo o evento quanto à instituição beneficiada 

sejam idôneas e estejam ligadas a objetivos sérios, evitando-se, assim, problemas posteriores.  

Envolver clientes ou recompensar funcionários também pode ser um dos objetivos da 

realização de eventos. Usados tanto em relação ao público externo, clientes, quanto em 

relação ao público interno, funcionários, os eventos podem funcionar como momentos de 

confraternização e de relacionamento para os mais variados públicos com os quais a 

organização deseja se relacionar. 

Para promover um clima institucional favorável, os eventos também podem ser 

utilizados. Voltados a funcionários ou a  fornecedores, por exemplo, podem beneficiar a 

relação existente entre a organização e seu público interno. A concessão de prêmios e d e 

momentos de descontração, ainda que produzidos dentro do a mbiente de trabalho, podem 

trazer integração, diálogo e interações benéficas viabilizadas através dos eventos. 

Visando dar publicidade a produtos, serviços e promoções, os eventos podem também 

ser pensados. Aliados, neste caso, a ações mercadológicas, é importante que proporcionem a 

experimentação dos produtos e serviços que estão sendo divulgados pela marca, ou s eja, é 

essencial que o público tenha o máximo de contato possível com o que está sendo oferecido 

pela organização de modo a potencializar a experiência e a satisfação. 
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Obter informações sobre seus concorrentes também é u ma meta organizacional que 

pode ser alcançada através dos eventos. Reunidas no m esmo espaço, as organizações, que 

participam de uma feira, por exemplo, podem captar informações sobre seus concorrentes, 

favorecendo o planejamento e desenvolvimento de ações estratégicas futuras.  

Novos contatos e atualizações profissionais podem ser, ainda, a meta dos eventos 

organizacionais. Eles podem funcionar como oportunidades de fechamentos de negócios, de 

estabelecimento de parcerias e, ainda, de atualização das equipes com relação às novas 

tendências mercadológicas. 

Por último, com o propósito de gerar ou ampliar o mailing institucional que possibilite 

a prospecção de novos clientes, os eventos podem ser gerados. A partir da relação com os 

consumidores, a organização pode criar um banco de dados com nomes, endereços e 

características dos seus consumidores para serem, posteriormente, utilizados em ações de 

marketing, tais como mala direta, telemarketing e correio eletrônico. Essa listagem favorece a 

comunicação posterior, podendo ser o pr imeiro passo para o e stabelecimento de um 

relacionamento efetivo entre empresa e público. 

Assim, é importante salientar que, em todos os momentos, falou-se nas possibilidades 

comunicacionais que os eventos podem produzir. Isso porque eles alavancam as organizações, 

quando bem projetados, mas também são maléficos à imagem organizacional, quando mal 

planejados. Sendo, portanto, atividades com intenso valor, os eventos tornam-se estratégias de 

grande relevo no cenário organizacional contemporâneo.  

 

3.9 O evento como plataforma comunicacional multimeio 

 

A realização de eventos já faz parte das organizações. Cada uma, dentro de suas 

possibilidades financeiras, organiza e planeja estes acontecimentos como forma de melhor se 

comunicar com seus públicos. De acordo com Mariângela Silva (2005, p. 26) , os eventos 

constituem-se como uma poderosa estratégia a ser explorada por empresas que desejam se 

fazer notar na era atual. A autora pondera, ainda, que se trata “de um veículo relativamente 

efêmero. Mas essa mesma característica é, de qualquer modo, um dos pontos fortes do 

evento”, na medida em que aumenta seu impacto junto ao público de interesse da 

organização.  

De fato, o que se tem notado é a p reocupação cada vez maior das organizações em 

realizar eventos, que, como citados em tópicos anteriores, promovem a socialidade, a 

integração e o  envolvimento daqueles que deles participam. Tal cenário é en fatizado por 
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Giacaglia (2012, p.5) ao dizer que a “disputa de mercado, marcada pela concorrência e pela 

crescente dependência das empresas com relação à opinião pública”, leva-as a realizar eventos 

que fortaleçam sua imagem e a ajudem a obter lucros. 

Atualmente, portanto, pode-se afirmar que as organizações não devem prescindir dos 

eventos. Seja patrocinando ou organizando, as empresas necessitam ter em mente a 

importância de suas realizações sob pena de ficarem fora do mercado. Falando da ascenção da 

atividade, Giaclagia (2012, p.7) esclarece que: 
 
No Brasil, o número de eventos é cada vez maior, com um registro de expansão 
média anual de 7%, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas 
Organizadoras de Eventos. De acordo com estudo realizado em 2002 pelo Sebrae e 
pela Federação Brasileira dos Conventions & Visitors Bureaux, os eventos, que 
somam 330 m il por ano, geram negócios superiores a R$ 45 bilhões, o que 
representa 3,1% do PIB brasileiro. Os eventos estão atraindo um número cada vez 
maior de participantes ou visitantes. Segundo o mesmo estudo, este número 
ultrapassa 79,9 milhões de participantes por ano.  
  

     Tais números levam a pensar: por que estes acontecimentos vêm assumindo 

fortemente as atividades comunicacionais das organizações da contemporaneidade? O motivo 

pode ser desvendado por uma simples afirmação: os eventos são importantes plataformas 

comunicacionais multimeios. Tidos como momentos pensados e planejados para a 

comunicação e o  relacionamento humano, os eventos aliam características da comunicação 

oral, escrita, auxiliar e aproximativa, reunindo recursos dos mais variados em seu 

desenvolvimento dentro das organizações. 

Kunsch (2003, p. 187) explica que a comunicação escrita está presente nos eventos nas 

correspondências (cartas, ofícios, memorandos, e-mails, cartões etc.), na mala direta (folheto, 

programação etc.), nas publicações (jornais e revistas internos e externos, relatórios, manuais, 

folhetos institucionais etc.). Para ela, “uma das preocupações fundamentais na elaboração 

destes veículos escritos diz respeito à linguagem, que deve ser específica a cada público”, de 

modo a atingir o público foco das ações organizacionais.  

A comunicação oral também se faz presente de forma importante nos eventos. Através 

dos discursos, das conversas face a face, dos telefonemas, dos diálogos em reuniões, dos 

avisos em alto-falantes esta comunicação se manifesta. Assim, é necessário dizer que estas 

modalidades comunicacionais são também de extrema importância para estabelecer uma 

comunicação efetiva a partir dos eventos. “Um discurso tem de ser muito bem elaborado, em 

função do públ ico que se quer atingir. O telefone constitui um veículo muito importante de 

comunicação, tão intensamente empregado pelas organizações” (KUNSCH, 2003, p.188). 
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No âmbito da comunicação auxiliar, estão presentes nos eventos os vídeos, os filmes, o 

vídeojornal, etc. São recursos ou ve ículos da comunicação audiovisual, que hoje incluem 

todos os meios digitais advindos da revolução das novas tecnologias. Desta forma, explica 

Kunsch (2003, p. 188): 

 

O uso da internet, da intranet, do CD-ROM, do DVD e de todos os recursos 
possíveis, que poderão ‘auxiliar’ a comunicação das organizações com seus 
públicos, nas mais diferentes formas e ocasiões, é incontável e se processa 
numa continuidade em que se incorporam incessantemente novos produtos e 
inovações tecnológicas, permitindo uma comunicação interativa virtual. 
  

 Por fim, a comunicação aproximativa, que também contribui para o desenvolvimento 

dos eventos. É ela que possibilita a aproximação dos públicos para junto da organização, se 

materializando através da presença física, do contato direto e pessoal do público, que interage 

com a organização de forma presencial. Como enfatiza Kunsch (2003, p.189), existem 

diversas forma de promovê-la, sendo possível a utilização de “feiras, exposições, lançamentos 

de produtos, inaugurações, etc.”.   

Ressaltando ainda características específicas dos eventos, vale dizer que eles 

funcionam, ao mesmo tempo, como meio de comunicação, pois as organizações deles se 

utilizam para transmitir o que desejam aos seus públicos de interesse, e, também, como a 

própria mensagem, ao imbuir em se ambiente de realização as informações que desejam 

divulgar ao público. São, portanto, transmissores e, ainda, a própria mensagem organizacional 

a ser encaminhada aos receptores.     

Como possibilidades comunicacionais diferenciadas, que envolvem comunicações das 

mais variadas, os eventos podem agregar, em suas ações, elementos de todas as áreas de 

atuação da comunicação. Assim, podem fazer uso das potencialidades da assessoria de 

imprensa, da publicidade, da propaganda, da editoração, do marketing, das relações públicas, 

assumindo o que cada uma delas pode oferecer com maior eficácia. 

  A partir do evento, a assessoria de imprensa envia os releases aos meios de 

comunicação, prepara matérias que serão divulgadas nos jornais e revistas da própria 

organização e em outros, externos a ela. Destacando o papel da assessoria de imprensa para o 

evento, Roosevelt Haman (2002, p.112) enfatiza: “o público em geral será atingido por um 

volume de notícias que irão se intensificando na medida em que o e vento for se 

aproximando”.   

É possível, assim, visualizar a i mportância da assessoria como elaboradora de 

conteúdos que vão desde a fase prévia ao pós-evento. Durante a preparação do acontecimento, 
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ela tem a função de fornecer material noticioso, contribuindo, ainda, para atrair participantes. 

Desta forma também compreende Haman (2002, p. 112) ao dizer que na fase pré-evento são 

importantes: “a preparação e d istribuição de press releases com entrevistas, reportagens e 

informações sobre a programação, temário, conferencistas, participantes de renome”.    

Na fase de proximidade à data do e vento, a assessoria pode, também, organizar 

entrevistas coletivas com os dirigentes da organização, preparar e enviar press kits à imprensa, 

remeter convites a jornalistas da área relacionada ao evento, entre outras ações. Já durante o 

evento, as ações da assessoria de imprensa devem continuar com entrevistas com 

conferencistas e demais participantes de destaque, cobertura diária, incluindo o envio de fotos, 

organização e atendimento aos jornalistas etc.  

Na fase pós-evento, a atividade também é fundamental com a remessa aos veículos de 

comunicação de informações sobre o e ncerramento do e vento e dos resultados de suas 

discussões. Assim, como diz Melo Neto (2001, p.81), “não basta um bom evento. É preciso 

que ele surja aos olhos da mídia como um bom evento” e o auxílio da assessoria de imprensa 

é essencial neste amplo processo.      

Da publicidade, o evento se apropria das mensagens produzidas, ou seja, das 

comunicações elaboradas de forma a seduzir e envolver o público participante. Os banners, os 

folders, as faixas, os programas: todo o m aterial publicitário elaborado é usado no evento 

como forma de garantir uma comunicação eficiente entre organização e seus públicos de 

interesse. “A inserção de anúncios em jornais ou revistas ou a veiculação de comerciais em 

televisão ou spots em emissoras de rádio” (HAMAN, 2002, p. 112), também fazem parte das 

possibilidades de comunicação da publicidade das quais o evento se apropria.  

Sobre o tema, Haman lembra que é importante que se dirijam as mensagens sobre o 

evento a v eículos que, de fato, atinjam as pessoas com as quais a o rganização deseja se 

comunicar, ou seja, veículos que acessem diretamente os públicos de interesse da organização. 

Assim, ele enfatiza: 
 
Em jornais, os anúncios são publicados de preferência em cadernos específicos, por 
exemplo, o de  economia quando o e vento é de âmbito empresarial ou 
mercadológico. Em revistas especializadas, exatamente nas que se dirigem aos 
públicos específicos eventualmente envolvidos na temática do e vento. Na 
televisão, em programas referentes ao assunto ou mediante teasers em horários 
determinados. O mesmo em rádio, podendo fazê-lo com mais intensidade em razão 
do custo mais baixo, escolhendo-se as emissoras dirigidas a p úblicos específicos 
conforme sua própria programação (HAMAN, 2002, p. 112). 
 

A ideia defendida pelo autor é essencial ao entendimento de que os eventos são 

estratégias de comunicação dirigida (e não massiva). Eles estabelecem um diálogo direto e 
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segmentado com aqueles públicos com os quais a organização pretende estabelecer contato. 

Como diz Kunsch (2003, p.188), “paralelamente ao avanço tecnológico dos meios de 

comunicação massiva, existe uma busca de meios alternativos de comunicação direta, cuja 

seleção é feita pelo próprio homem, que avalia e escolhe o que mais lhe interessa”.  

A necessidade de se eleger o veículo que melhor se aproxime do públ ico ao qual a 

organização deseja dialogar, é essencial a esta forma de comunicação. Como afirma Kunsch 

(2003, p.188), ao trabalhar com uma grande gama de públicos, a o rganização sente a 

necessidade de usar uma comunicação dirigida a cada um deles, assim, “dependendo do 

público, usaremos determinado veículo, com linguagem apropriada e específica”.         

Da editoração, os eventos se utilizam dos vídeos institucionais, que promovem a 

organização, seus produtos e seus serviços. Valem-se, ainda, dos materiais gráficos 

produzidos e diagramados pelo setor (tais como: revistas, jornais etc.), apropriando-se da 

adequação estética e visual cuidadosamente gerada pela atividade. Do marketing, o evento faz 

uso de várias de suas estratégias tais como: o envio de newsletters (comunicações eletrônicas 

enviadas por e-mail aos participantes do evento), de mensagens via celular, de promoções que 

divulguem produtos e serviços, entre outras tantas. 

Das relações públicas, os eventos se apropriam das comunicações pensadas e 

planejadas de forma estratégica para atingir direcionadamente um determinado público, das 

noções de receber com hospitalidade e eficiência, do bom  relacionamento com os 

participantes do evento, dentre outras. Vê-se, então, que o evento é potencializado a partir do 

momento que se apropria de todas as produções e at ividades das diversas áreas da 

comunicação, que se unem para divulgar ao público a realização daquele acontecimento em 

determinada data, hora e l ocal. Esta estratégia comunicacional absorve, portanto, as 

potencialidades das demais áreas comunicativas e as reverte em seu proveito ao passo que, ao 

final, todas elas convergem para sua realização. 

Pode-se dizer, assim, que o evento é uma plataforma comunicacional, uma área que 

abriga em seu entorno uma vasta gama de atividades que, de forma integrada, favorecem a 

organização. Unindo-se, então, os esforços da assessoria de imprensa, da publicidade, da 

propaganda, da editoração, das relações públicas, o evento acontece, lançando mão, ainda, de 

uma multiplicidade de meios. Neste sentido, podem ser usados na potencialização do evento: 

a TV – através do uso de publicidades e de VT’s; o rádio – com spots que convidem o público 

a participar; a internet – que, através de mensagens online, pode gerar uma comunicação 

eficiente e d ireta; as revistas e o s jornais – que lançam informações sobre o pré e o pós-

evento, entre outros. 
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O diferencial de um evento está, portanto, em seu uso enquanto plataforma 

comunicativa, capaz de aliar as mais diversas atividades comunicacionais e os mais diversos 

meios. Como diz Cristina Giácomo (1997, p.13), o que distingue um evento medíocre de um 

acontecimento brilhante não é o custo, mas sim a forma como se consegue o equilíbrio entre 

as atividades, a criatividade e a precisão no gerenciamento. É este agregamento 

comunicacional que faz do evento uma atividade realmente estratégica para as organizações 

da contemporaneidade.    

 

3.10 Os eventos e o marketing de experiências 

 

 “Numa era de prazer e de expressão de si, é preciso menos repetição cansativa e 

estereótipos e mais fantasia e originalidade”. A afirmação de Lipovetsky (2009, p.220) 

enfatiza a condição atual da sociedade, que tem optado pelas experiências e pelo hedônico em 

seu modo de agir. Esta nova atuação social fez com que a comunicação se adaptasse, fugisse 

de formas pesadas e monótonas e fosse levada à construção de ações cada vez mais prazerosas 

e afinadas aos seus clientes.  

Assim, dentro deste panorama, surge a conexão dos eventos às experiências, 

promovendo, assim, momentos pensados e p lanejados pela organização para encantar e 

envolver seus públicos de interesse. Melo Neto (2001, p.41) enfatiza que: “as pessoas 

precisam participar de eventos para enfrentar a realidade de seu cotidiano. Se a v ida real é 

difícil, árdua, estável, rotineira, o e vento deve proporcionar uma experiência prazerosa, 

muitas emoções e um desfecho imprevisível”.  

A visão das organizações que leva em conta o ser humano voltado ao hedonismo 

parece, então, pautar-se na atualidade, trazendo para os consumidores e clientes momentos 

exclusivos, experimentações, que, segundo Kotler (2006, p.590), ampliam e aprofundam o 

relacionamento da empresa com o mercado desejado. 

Defendendo que a emoção é ingrediente que deve estar presente nos eventos, Andréa 

Nakane (2012, p.11) enfatiza a importância do resgate dos vínculos organizacionais “de forma 

mais emocional, mais sentimental, plenamente humana”. Os eventos são, para a au tora, 

exemplificações de instrumentos de grande penetração social e de poderosas ferramentas de 

comunicação dirigida, capazes de reunir e realizar o congraçamento de diversos grupos.    

Há que se assumir, assim, a n ova tendência que afirma que “hoje, se atinge apenas 

quinze por cento da população com um anúncio em horário nobre, em comparação com os 

quarenta por cento de meados da tão recente década de 80” (KOTLER; KELLER, 2006, 
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p.590). Nesta perspectiva, criar experiências memoráveis entre produtos, marcas e 

consumidores parece ser o caminho para se superar os declínios visualizados em relação aos 

tradicionais anúncios.  

O marketing de experiências e, também, o envolvimento dos cinco sentidos humanos 

(visão, tato, audição, paladar e olfato) são fundamentais para relacionar o participante do 

evento à marca. Experiências sensoriais, afetivas e cognitivas resultam em momentos 

memoráveis e co mpensadores que estimulam as sensações e a mente do público de acordo 

com os autores de Marketing Contemporâneo: 

 
As empresas usam o marketing experimental para estabelecer um relacionamento 
com os clientes, de modo a trazer benefícios em muitas situações: dar uma virada 
em uma marca em declínio, diferenciar um produto dos concorrentes; criar uma 
imagem e i dentificação para uma empresa; promover inovações; induzir à 
experiência, à co mpra e, o que é m ais importante, ao consumo do pr oduto com 
fidelidade (RODRIGUES; CASADEI; GIULIANI, 2006, p.289). 
 

Desta forma, as experimentações geradas através de eventos têm se mostrado 

importantes para reafirmar que os consumidores são seres humanos e, como tal, precisam ser 

estimulados, divertidos, instruídos e desafiados constantemente. “Em uma época em que a 

comoditização é presente, oferecer uma marca que associe experiências agradáveis pode ser 

uma estratégia de posicionamento e d iferenciação” (RODRIGUES; CASADEI; GIULIANI, 

2006, p.299).   

Kotler (2010, p.4), em sua obra Marketing 3.0, também chama atenção para o 

momento atual em que as ações comunicativas estão sendo centradas no ser humano que, em 

vez de ser tratado apenas como consumidor, é visto em sua plenitude. Assim, diz o autor: 
 
Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu 
anseio de transformar o m undo globalizado num mundo melhor. Em um mundo 
confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de 
justiça social, econômica e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não 
apenas satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos 
produtos e serviços que escolhem.   
 

Este momento comunicacional, que repercute no us o dos eventos e das 

experimentações, leva em conta as necessidades mais variadas dos consumidores e a c riação 

de momentos que têm como objetivo envolver e marcar o consumidor em relação à 

organização. É a entrada em uma era cada vez mais ‘high touch’, como afirmam John 

Naisbitt, Nana Naisbitt e Douglas Philips (1999, p. 43), que, pela própria tradução do termo, 

significa fazer uso daquilo que ‘toca profundamente’, que reconhece que o ser humano deve 

ser encarado em sua integralidade, que envolve mente, coração e espírito.   
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Da mesma maneira entende o professor Marcos Henrique Nogueira Cobra (apud 

MARTINS, 2008, p.10) ao dizer que: “na era da experiência, o foco é o cliente, num mundo 

digital, que privilegia a agilidade, a r esponsividade... Mas também a m agia e a s edução”. 

Neste momento, segundo o autor, produtos e marcas passam a desempenhar um papel muito 

mais abrangente. Saem de uma razão de ser meramente utilitária para a satisfação dos desejos 

emocionais, tanto os explícitos quanto os implícitos na mente do consumidor. 

Os eventos passam a f igurar, assim, como espaços de experimentação em que o 

hedonismo é a base capaz de produzir ações sensoriais e imaginativas. “Esta sociedade 

hedonista caracteriza-se por indivíduos que consomem produtos em busca de prazer e não 

apenas por necessidades funcionais” (MARTINS, 2008, p.26). Vale dizer que, ao assumir este 

status emocional, os eventos transformam-se em produtos de alto valor agregado e, 

justamente por isso, possuem potenciais elevados em termos de retorno para a organização.  

Fazer uso destes momentos é, possivelmente, o caminho para a distinção de uma 

organização em relação aos seus concorrentes e, ainda, pode ser o passo final para a 

transformação de commodities em produtos de alto valor emocional – loveproducts, 

parafraseando o autor de Lovemarks, o Futuro além das Marcas, Kevin Roberts (2004, p.1). 

 As experiências hedônicas e s imbólicas representam, assim, uma modificação do 

tradicional consumo de produtos e serviços para uma nova era, baseada no imaterial, no 

intangível, ou seja, na natureza emocional. Os eventos organizacionais devem ser, diante desta 

perspectiva, acontecimentos inesquecíveis, experiências holísticas e ú nicas, repletas de 

valores e simbolismos que, associados à marca, seus produtos e seus serviços, geram magia, 

sedução e encantamento a todos aqueles que deles participam.  

 

3. 11 Os eventos como estratégias comunicacionais 
 

Os eventos têm se tornando cada vez mais essenciais ao desenvolvimento financeiro 

das organizações. Seus êxitos são resultados de um pensamento estratégico, capaz de 

identificar aqueles que melhor se adequam à s ituação organizacional. Vistos, então, como 

elementos fundamentais dentro de uma organização, os eventos devem ser pensados e 

planejados de forma alinhada às perspectivas e aos objetivos organizacionais, como ensina 

Ethel Pereira (2011, p.140): 

 
Para que sejam estratégicos, os eventos precisam estar alinhados às metas de 
comunicação de uma organização e ser concebidos e p lanejados conforme os 
preceitos éticos da atividade, além de contribuir para os objetivos de negócios das 
organizações e dos públicos com os quais elas se relacionam.  
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Vale dizer que estes acontecimentos devem assumir o objetivo organizacional a que se 

propõem, sendo assim, é possível afirmar que é “o objetivo que faz o e vento e não o 

contrário” (SILVA, 2005, p. 15) . Há que se pensar, desta forma, primeiramente, no que se 

pretende atingir em termos organizacionais e, depois, em que tipo de evento pode ser 

planejado para que haja um afinamento entre estes momentos e o que deseja a organização.  

Os eventos devem, portanto, caminhar junto aos planos e metas organizacionais, 

fornecendo à i nstituição o público e a co municação que ela deseja tecer. É essencial, neste 

sentido, que a organização entenda os eventos como um meio para se alcançar seus resultados 

estratégicos. Para explicar este processo, Giacaglia (2010, p. 16) propõe um fluxo que inicia 

com a análise do posicionamento da marca. Para ela, o primeiro passo deve ser perceber o 

conceito que os clientes e o mercado têm em relação à organização, seus produtos e serviços:  

Figura 5 – A gestão estratégica dos eventos 

 
Após esta análise, as empresas definem os objetivos de marketing e decidem as 

estratégias que usarão para atingi-los. A estratégia de comunicação aparece, neste processo, 

para auxiliar a o rganização na persecução de seus objetivos. Ela será a responsável por 

oferecer um leque de atividades que podem ser desenvolvidas. Com a percepção do 

posicionamento da marca e dos objetivos de marketing que a organização está disposta a 

alcançar, chega-se aos eventos e as suas estratégias. “Somente após essas decisões terem sido 



123 

tomadas, a empresa estará apta a ouvir e analisar propostas de eventos de terceiros e a definir 

seus próprios eventos, a fim de elaborar uma grade anual (GIACAGLIA, 2010, p.17)”.    

Esta preparação e, portanto, este entendimento do que a organização almeja, leva a 

execução de cada um dos eventos organizacionais com grande chance de sucesso, já que, 

foram originados de uma gestão pensada e planejada. É necessário, portanto, além de um 

planejamento rigoroso, se ter uma visão ampla da empresa, afinal, “profissionais que se 

restringem à organização de um ou mais eventos sem compreender o negócio como um todo, 

com seus principais índices, preocupações, metas e objetivos” (GIACAGLIA, 2010, p.22 ), 

estão limitando suas atuações e agindo de forma não estratégica dentro da esfera 

organizacional.  

Assim, cabe dizer que a operacionalização de atividades de um evento é sensivelmente 

diferente da gestão estratégica dos eventos (que envolve conceitos e entendimentos mais 

abrangentes sobre os objetivos organizacionais). Como explicam os autores de “Valor 

estratégico dos Eventos”, o pr ofissional de eventos deve constantemente fazer perguntas 

complexas e sistêmicas do tipo:  
 
O propósito do evento está diretamente relacionado às metas e objetivos da nossa 
organização? Como o e vento pode afetar a produtividade dos funcionários e da 
organização? De que forma nosso evento se conecta com as est ratégias do nosso 
negócio? Como ele nos ajuda a atingir as metas da organização? [...] E não: O que 
vamos ter no jantar de premiação? (PHILLIPS; MYHILL; MCDONOUGH, 2008, 
p.38). 
 

Sobre a dificuldade, ainda hoje existente, de se assumir o pa pel estratégico dos 

eventos, Giacaglia (2004, p.23) afirma que a falta de tempo continua figurando como o maior 

impeditivo. Desta forma, enfatiza: 

 
Muitos profissionais têm dificuldade em exercer um papel mais estratégico em 
relação à gestão e à organização de eventos. Esta dificuldade é compreensível, uma 
vez que para organizar um evento é p reciso estar atento a t odo e q ualquer 
pormenor, o que requer muito tempo e dedicação. Por isso, não há tempo para se 
relacionar com o mercado e a direção da empresa ou de procurar entender o porquê 
daquele evento, com aquele formato. É justamente em razão desta dificuldade que 
há poucos gestores estratégicos de eventos, mas muitos organizadores e executores. 
    

 Vê-se, assim, que, na era atual, é imperioso ter um ‘gestor de eventos’, ao invés de um 

‘executor’ ou ‘organizador de eventos’. Além disso, faz-se importante, perceber que, para a 

organização, é necessário que haja uma ‘gestão estratégica de eventos’ (atividade complexa e 

sistêmica), ao contrário da mera ‘organização de eventos’ (atividade compartimentada e 

procedimental). É importante dizer, ainda, que esta gestão deve encarar cada evento de forma 
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conectada, assumindo que está abordando o c onjunto de acontecimentos organizados ou 

patrocinados por determinada instituição.  

Admitindo a n ecessidade de se analisar o evento em seu papel estratégico, Ethel 

Pereira (2011, p.141) afirma que: “a co mpreensão das questões macro e microambientais, 

além da cultura organizacional, torna-se imprescindível” para o de senvolvimento destes 

acontecimentos. Deve-se, portanto, adotar uma visão aberta, capaz de olhar para o interior da 

organização sem esquecer o e xterior organizacional, de modo a desenvolver eventos 

realmente alinhados às perspectivas empresariais. 

Assim, para finalizar este tópico, é possível dizer que os eventos devem ter 

constantemente como base os preceitos organizacionais que definem seus objetivos e metas. 

Concebidos como parte integrante de um processo de comunicação que visa a excelência e o 

atendimento das necessidades dos diversos públicos de interesse da organização, os eventos 

possuem plenas possibilidades de colaborar para um melhor posicionamento da organização 

no mercado em detrimento de seus concorrentes.  

A complexidade dos tempos atuais exige das organizações um novo posicionamento e 

uma nova comunicação: diferenciada e p lanejada. Só assim elas poderão fazer frente a 

mercados difíceis e, sobretudo, atender a uma sociedade cada vez mais exigente. Os eventos, 

dentro deste cenário, se corporificam como produtos de extremo valor, acontecimentos que, se 

executados de forma estratégica, são capazes de gerar uma série de benefícios. Eles são mais 

do que uma operacionalização de procedimentos. Acima de tudo, são uma sequência de 

determinados momentos pensados, projetados e planejados para a comunicação e o  

relacionamento humano.  
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Capítulo IV - OS EVENTOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE METODISTA: UM 
ESTUDO DE CASO 

 

“Fechar-se e retirar-se é coisa do passado. As organizações têm de pautar-se por uma 

política de portas abertas” – (KUNSCH, 1992, p.107) 

 

 

 

Conhecer a organização objeto do e studo é fundamental para que se identifiquem suas 

principais características e, ainda, para que se entendam mais facilmente suas ações. Nesta 

perspectiva, será apresentada, neste capítulo, a U niversidade Metodista de São Paulo 

(UMESP). Em primeiro lugar, será feita uma análise do termo universidade, enfatizando seu 

papel enquanto integrante de um sistema social global.  

No segundo momento, será elaborada a análise da Universidade Metodista no c ontexto 

organizacional, exibindo seu histórico e status atual, dados quantitativos e sua comunicação, 

que engloba a estrutura de trabalho, os públicos de interesse e, principalmente, os eventos que 

tem desenvolvido para os públicos internos e externos. Tais informações serão de grande valia 

para a análise dos dados referentes à pesquisa de campo, que será apresentada na sequência 

deste trabalho. 

Vale dizer que a p esquisa efetuada para esta dissertação teve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (constante nos anexos desta dissertação), sob parecer número 375.491, 

relatado em 22 de agosto de 2013. Após análise do CEP, o trabalho foi aprovado sem reservas 

nos seguintes termos: “trata-se de estudo muito bem definido e d e relevância social para o 

avanço da ciência, assim como pelo fato de possibilitar a implementação de estratégias de 

comunicação mais eficazes para a universidade”.     

 

4.1. A Universidade Metodista no contexto das organizações 
 

 
A sociedade atual possui um complexo universo de organizações. São elas que viabilizam 

o funcionamento da vida em coletividade, sendo responsáveis pelos mais diversos ramos e 

atividades cotidianas. Fazem parte deste universo as empresas privadas, as públicas, os 

hospitais, as associações, os órgãos governamentais e, ainda, como focos deste estudo, as 

universidades.  
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Enquanto parte integrante deste complexo conjunto de organizações, a universidade é 

caracterizada como uma unidade de saber e de cultura, que, como as demais organizações, 

está sujeita ao sistema social em que está inserta. Assim, diz Eduardo Wanderley (apud 

Kunsch, 1992, p.18) ao defini-la: 

 

A universidade é u m lugar, mas não só ela, privilegiado para conhecer a cu ltura 
universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber; mas deve buscar uma 
identidade própria e uma adequação à realidade nacional. Suas finalidades são o 
ensino, a pesquisa e a extensão. Ela é a instituição social que forma, de maneira 
sistemática e organizada, os profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior 
que as sociedades necessitam. Situa-se na esfera da superestrutura, dentro da 
sociedade civil, mantendo vínculos com a sociedade política e a base econômica.  
 

A universidade é vista, assim, como um lugar de disseminação de conhecimento, mas 

também como uma organização formal e complexa, que exige uma adequação constante ao 

ambiente que a cerca. É preciso considerar que ela possui uma estrutura interna, trabalha para 

atingir determinados objetivos, cumpre finalidades próprias (ligadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão) e, desta forma, é uma organização planejada e projetada para atingir determinadas 

demandas da sociedade. 

As categorias organizacionais expostas no primeiro capítulo desta dissertação ajudam 

a entender e a conceituar esta organização tão presente nos dias atuais. De acordo com a 

categorização de Etzioni (1972, p. 73 -92), as organizações são dividas em três grupos: as 

coercitivas (prisões e i nstituições penais), as utilitárias (empresas em geral) e, ainda, as 

normativas (igrejas, universidades e hospitais). Vê-se que, para o autor, as universidades 

figuram no rol das organizações normativas, ou seja, naquelas em que o controle é feito com 

base nas normas. O consentimento dos que dela fazem parte, seus funcionários e alunos, por 

exemplo, fundamenta-se na interiorização das diretrizes e n ormas, que são aceitas como 

legítimas por seus públicos. 

Já Blau e Scott (1970, p.57-74) classificam as organizações de acordo com os 

beneficiários de suas atividades. Assim, tem-se: as associações de benefícios mútuos - em que 

os próprios participantes se beneficiam da atividade como é o caso das cooperativas, 

associações de classe, sindicatos, entre outros; as organizações de interesses comerciais - nas 

quais os proprietários ou acionistas beneficiam-se da atuação organizacional, como acontece 

nas empresas privadas; as organizações de serviços – nas quais os clientes e usuários 

beneficiam-se da atividade, como é o caso das universidades; e, por fim, as organizações de 

bem-estar público, que favorecem o grande público como são exemplos as organizações 

ligadas ao saneamento básico, correios, organizações militares etc. Seguindo esta 
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classificação, portanto, a universidade é caracterizada como organização de serviços, cuja 

principal preocupação é o bem-estar de seus alunos. 

Passando aos ensinamentos de Katz e Kahn (apud Kunsch, 1992, p.21), avaliam-se as 

organizações em quatro categorias: organizações produtivas ou econômicas – sendo exemplos 

as indústrias; as organizações de manutenção – nos quais têm-se as escolas e i grejas; as 

organizações de adaptação – como é o caso dos laboratórios de pesquisa e universidades; e, 

finalmente, as organizações gerenciais-políticas – como exemplos, pode-se citar os órgãos do 

governo nacional, estadual e municipal. Assim, segundo estes autores, a universidade se 

enquadraria na categoria de organizações de adaptação pelo fato de ser geradora de pesquisas, 

que criam conhecimentos, testam teorias e aplicam dados e, também, na categoria das 

organizações de manutenção, enquanto promotoras de ensino, dedicando-se à educação e à 

doutrinação de pessoas para o desempenho de papéis em outras organizações integrantes do 

sistema maior, representado pela sociedade.    

Após analisar as três classificações, percebe-se uma complementaridade conceitual. 

Sendo uma organização normativa, a universidade apoia-se nas normas para adquirir 

consentimento junto aos seus integrantes, característica presente e at ual nas universidades 

sejam elas públicas, privadas ou confessionais, como é o caso da Universidade Metodista. 

Como organização de adaptação, cria conhecimentos, desenvolve e testa teorias e aplica 

informações, sendo também predicado da Universidade em estudo. Na condição de 

organização de manutenção, mantém normas e valores aceitos pela sociedade. Finalmente, 

como organização de serviços, tem como principal beneficiário o públ ico, que tem com ela 

contato direto, com quem e p ara quem seus membros trabalham, qualidade aplicada 

igualmente à UMESP. Para tornar estes ensinamentos ainda mais claros, Kunsch propõe um 

quadro que mostra a universidade aplicada aos conceitos expostos por estes autores: 

  

Quadro 4 – As tipologias organizacionais aplicadas à Universidade 
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    (KUNSCH, 1992, p.22) 

 

Vê-se, assim, que as qualificações estabelecidas pelos autores auxiliam no entendimento 

da Universidade Metodista de São Paulo, enquanto instituição normativa, de adaptação e 

manutenção e, ainda, como uma organização de serviços. É possível, assim, diferenciá-la das 

demais organizações, bem como compreendê-la como uma organização formal e complexa, 

integrante de um sistema social global.  

Margarida Kunsch (1992, p.23) ressalta a importância da universidade ao afirmar que, 

pelas próprias finalidades que possui, apresenta papel fundamental na sociedade 

contemporânea. “Ela tem um compromisso com o passado, preservando a m emória; com o 

presente, gerando novos conhecimentos e formando novos profissionais; e com o f uturo, 

funcionando como vanguarda”. 

Resta fácil verificar, portanto, que a universidade não deve se isolar da sociedade. Tem 

que se fazer presente e atuante, dando constante visibilidade ao seu ensino, à sua pesquisa e 

aos seus serviços. Para Finger (1997, p.8), no entanto, a universidade ainda se mantém como 

“uma organização conservadora por excelência, quer em suas práticas, quer em suas posturas 

e tem resistido a examinar com mais profundidade a aplicação de um novo m odelo 

organizacional”. 

Há que se pensar, então, novos referenciais em termos de estruturas, funções e posturas, 

tal remodelação vem sendo exigida pelas forças econômicas e p elas realidades sociais da 

contemporaneidade. Neste sentido, Finger (1997, p.8-9) explica que “no Brasil e d emais 

países da América Latina, a g estão universitária ainda é, ou sempre foi, tradicionalista, 

burocrática, governamental”, porém, segundo ele, os “ventos das transformações 

organizacionais começam a chegar nas universidades”. 
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Seguindo este entendimento, Kunsch (1992, p. 23)  afirma que a universidade, e a 

educação superior de uma forma geral, representa hoje a m ais visível instituição orientada 

pela mudança, sendo capaz de se adaptar às exigências dos novos tempos. “Dado o seu caráter 

cosmopolita, interdisciplinar, a universidade interage com maior número de segmentos da 

sociedade do que qualquer outra organização isolada”.   

Analisando as visões de Kunsch e Finger, pode-se dizer que tanto as universidades 

burocratizadas, encasteladas e tradicionalistas quanto as universidades pulsantes, dinâmicas e 

vanguardistas estão presentes no extenso rol de organizações de ensino que o país possui hoje. 

Não obstante, a visão da universidade voltada ao social, conectada ao ambiente que a cerca e 

voltada às mudanças deve imperar:  

 
A cultura organizacional assume novas características frente às exigências atuais. 
As organizações voltam suas preocupações para o meio ambiente, a produção de 
qualidade e a identificação institucional perante a opinião pública. Não se limitam 
mais a apresentar somente seu produto ou serviço. Começam a ter consciência de 
que exercem um papel na sociedade. (KUNSCH, 1992, p.25).   
 

De acordo com este contexto, a universidade deve se pautar pela pujança, pela 

excelência, transmitindo à sociedade novas ideias e novas formas de enxergar o mundo. Seu 

engajamento social com coragem e sensibilidade é necessário para efetivar mudanças 

concretas, visualizadas internamente, através de uma comunicação adequada e estruturas 

ágeis e acessíveis, e externamente, fora de seus muros, através da exibição de suas produções 

científicas e p ublicações, tendo consciência, assim, de seu importante papel na sociedade. 

  

4.2. O histórico organizacional da Universidade Metodista 

 

Diante de uma perspectiva social, e como organização complexa que é, a Universidade 

Metodista tem se apresentado, há vários anos, no município de São Bernardo do C ampo, 

Estado de São Paulo. Possui status de Universidade desde 1997, quando, através do parecer nº 

324/97, de 10 de junho de 1997, o Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu credenciá-

la pelo prazo de cinco anos. Tal ato foi confirmado, dias depois, por decreto do Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso: 
 
Decreto de 3 de Julho de 1997 
Credencia a Universidade Metodista de São Paulo, com sede na cidade de São 

Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto no art. 9º, § 2º, da Lei nº 
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4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de 
novembro de 1995, na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 
2.207, de 15 de abril de 1997, e tendo em vista o Processo nº 23033.000501/90-71, 
do Ministério da Educação e do Desporto. 

DECRETA:  
 
     Art. 1º Fica credenciada, pelo prazo de cinco anos, a Universidade Metodista de 
São Paulo - UMESP, mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, com 
sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.  

    Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 3 de julho de 1997; 176º da Independência e 1º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Paulo Renato Souza 
 
(Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45092-3-
julho-1997-587033-publicacaooriginal-110756-pe.html>. Acesso em: 02 nov. 
2013) 

 

A história da UMESP constrói-se a p artir da Igreja Metodista, instituição a q ual é 

intrinsecamente ligada até hoje. Foi em 1938 que a Igreja tomou a decisão de transferir sua 

Faculdade de Teologia, criada para fundir dois centros de ensino teológico situados em Minas 

Gerais e no Rio grande do Sul, para o município de São Bernardo do Campo.  

Sobre esta criação, imperam duas vertentes. A primeira enfatiza que a f ormação do 

Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS) partiu da tentativa de solucionar as dificuldades 

financeiras que possuía a Faculdade de Teologia, mantida pela Igreja Metodista. E a segunda, 

mais heroica, que leva a pensar na criação do Instituto para o desenvolvimento educacional da 

região do grande ABCD paulista. Ambas são reveladas na obra “As origens da UMESP”, de 

B. P. Bittencourt, sendo a primeira explicitada neste trecho:  
 

Quem tentar escrever com detalhes a história do nascimento do IMS, dependendo 
do ângulo em que se situar, terá dois caminhos a percorrer. O primeiro deverá partir 
do fato inconteste de que a I greja Metodista estava sendo levada, na época, a 
procurar novas fontes de sustentação para a F aculdade de Teologia, pois isso 
sempre se constituiu em sério problema para a igreja na formação de seu ministério 
pastoral. E nos anos que precederam o Concílio Geral de 1970, que criou o IMS, as 
dificuldades financeiras da Faculdade de Teologia se avolumaram de tal maneira 
que os salários dos docentes, em regra, atrasavam.    

 

Sobre a segunda possibilidade, diz Bittencourt: 

 
O segundo caminho, mais heroico e mais em harmonia com os ideais cristãos, seria 
pensar que ela, a Igreja Metodista, estava lutando para criar uma universidade 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45092-3-julho-1997-587033-publicacaooriginal-110756-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45092-3-julho-1997-587033-publicacaooriginal-110756-pe.html
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exatamente na área do grande ABCD, então com poucos recursos neste campo, 
visando a melhoria dos padrões do ope rariado da região, formando técnicos de 
nível superior, numa população de baixa renda. 
 

Criado oficialmente em 1970, o IMS inicia sua trajetória após mais ou menos cinco 

anos de discussões, período no qual “prosperou a ideia de que os problemas de manutenção da 

Faculdade de Teologia poderiam ser resolvidos mediante estabelecimento de cursos superiores 

no seu campus, em Rudge Ramos” (BITTENCOURT, 1999, p.22) . Era necessário, então, 

encontrar outra fonte financeira extra-igreja, e esta seria, naturalmente, o novo Instituto como 

entende o pastor e professor Dorival Rodrigues Beulke (apud BITTENCOURT, 1999, p.28-

29):  

 
O IMS nasceu prematuro e sob o signo de uma crise que forçou e apressou o parto. 
Foi desse modo que o menino, concebido para salvar, financeiramente, um órgão 
vital da Igreja, a Faculdade de Teologia, veio à luz, não para ser agente da missão 
educacional, ou p edagogo, ou doc ente, ou Magister Mundi, mas para ser 
simplesmente o aio da igreja em suas aperturas financeiras.  
 

O Instituto Metodista surgia, assim, a partir do trabalho dos integrantes da Faculdade 

de Teologia, professores e alunos que contribuíram para que o IMS se firmasse e iniciasse 

suas atividades. A nova instituição começou a adquirir material didático, muitas vezes frutos 

de doações, e a construir seus prédios, que também contaram com a contribuição e boa 

vontade de diversos setores da sociedade, tais como a Prefeitura de São Bernardo do Campo.  

O primeiro vestibular realizado pelo IMS aconteceu em junho de 1971, j á havendo 

muita propaganda nas ruas para divulgá-lo. Neste momento, foram oferecidos os cursos de 

Letras, Pedagogia, Psicologia e História como se descreve abaixo: 

 
O primeiro concurso vestibular foi uma festa. Exceto o curso de História, todos os 
outros tiveram suas vagas preenchidas. Nunca antes, exceção feita ao Dia do 
Seminarista, viu-se tão grande número de jovens nos pátios do IMS, muitos 
acompanhados de seus familiares. Pais, irmãos, esposas e maridos, curiosos, todos 
desejavam o ê xito dos que acompanhavam, e desejam ver onde iriam estudar 
(BITTENCOURT, 1999, p.38). 
 

A partir de então, o progresso foi acontecendo, de forma que foram surgindo os cursos 

de Comunicação Social (autorizado pelo parecer 835/72-CFE e publicado pelo decreto federal 

nº 71.040, de 30 de agosto de 1972); Administração (criado pelo parecer nº 3658/74-CFE e 

decreto federal 75017, de 2 d e dezembro de 1974), Odontologia (parecer 1160/76-CFE, 

referendado pelo decreto 77599, de 12 de maior de 1976), entre outros.          

Em 1974, cria-se um grupo de trabalho e iniciam-se as pesquisas e estudos que visavam à 

criação da futura Universidade Metodista de São Paulo - UMESP. Foram longas discussões e 
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diversos episódios, que acabaram por fundar oficialmente a Universidade apenas em 1997. 

Neste período, a estrutura do IMS (mantenedor da Universidade) já se encontrava bastante 

solidificada com diversos cursos e edifícios que comportavam salas de aula e laboratórios. É 

importante dizer que os aspectos confessionais permearam toda esta trajetória e q ue a 

Universidade vem se mantendo, segundo Garcia (2011, p.122) até os dias atuais “atenta aos 

movimentos, tendências e oportunidades presentes no segmento de ensino superior privado”.  

O autor lembra, ainda, que o contexto atual tem exigido da UMESP “esforços constantes 

para manter-se competitiva e sustentável” e que a concorrência acirrada de outras instituições 

de ensino somadas à i nadimplência e à ev asão “têm sido ingredientes que desfavorecem a 

performance da universidade e obrigam-na a rever sua estratégia” (GARCIA, 2011, p.122-

123).  

Levando em conta toda a história e a estrutura organizacional que possui, é preciso 

dizer que a U niversidade Metodista de São Paulo deve trabalhar sua inserção no cenário 

social de forma contínua, exibindo o que  faz em seus campi e comunicando-se 

adequadamente com todos os seus públicos, o que passa a ser explanado a seguir.  

 

4.3. A Universidade Metodista e sua comunicação  
 

Foi em 1997, n a ocasião do r econhecimento do status de Universidade que a UMESP 

criou, formalmente, sua assessoria de comunicação. Reportando-se diretamente à r eitoria, a 

área se responsabilizava essencialmente pelas atividades de propaganda, assessoria de 

imprensa e web, assumindo também, de acordo com Garcia (2011, p. 124), “algumas tarefas 

de relações institucionais, associadas em grande parte ao relacionamento com a Igreja 

Metodista, à qual a Universidade vincula-se, e também ao atendimento de demandas dirigidas 

à reitoria”. Acrescentava-se também ao rol de atividades as iniciativas voltadas aos eventos, já 

que na época não havia setor destinado à função, e, ainda, ações de supervisão, do setor de 

processo seletivo. 

A partir de 2003, pensa-se no planejamento estratégico da instituição e, com isso, releva-

se o papel da assessoria de comunicação. “Começaram a s er gestadas ideias a r espeito de 

diretrizes, que poderiam criar um novo m omento institucional com vistas a enfrentar os 

desafios que se vislumbravam no c ontexto educacional” (GARCIA, 2011, p. 124) . As 

reflexões apontam três pilares que passam a nortear as atividades da UMESP: comunidade 

aprendente, voltada para a construção de uma cultura de aprendizagem coletiva e permanente; 

inserção regional, que enfatizava a presença efetiva da Universidade na região do grande 
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ABCD paulista; e educação por toda a vida, que se voltava ao atendimento dos anseios 

públicos através da prestação de serviços educacionais.  

     Seguindo os entendimentos iniciados com o planejamento estratégico, percebeu-se a 

necessidade da criação de uma estrutura de trabalho mais potente e com condições de ampliar 

seu alcance, envolvendo áreas que estavam atuando de forma não integrada dentro da 

Universidade. Esta atuação isolada é taxativamente condenada por Kunsch (1992, p.87) que 

afirma: 
 
O que existe em muito casos é uma estrutura parcial de comunicação, com serviços 
fragmentados e sem uma política mais definida. Ora, não basta simplesmente haver 
alguma comunicação nas organizações. É preciso vê-la de maneira mais abrangente 
e planejá-la globalmente, numa perspectiva de comunicação integrada.  
 

O que se pretende dizer é que as organizações e, portanto as universidades (como é o 

caso da Metodista), não podem se pautar por uma política de indiferença. Elas devem assumir 

posturas cada vez mais transparentes, diretas e definidas e isto só é possível com a interseção 

da comunicação, que deve receber delas um espaço condizente com sua importância. “Com 

um sistema integrado, os diversos setores comunicacionais de uma organização trabalham de 

forma conjunta, tendo ante os olhos os objetivos gerais da organização e ao mesmo tempo 

respeitando os objetivos específicos de cada setor” (KUNSCH, 1992, p. 89). 

A assessoria de comunicação, constituída à época, foi substituída, em 2004, pe la 

Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM), que agregou setores, que se encontravam 

atrelados à reitoria, e conferiu novos ares à comunicação da UMESP, remodelando seu 

organograma, que ficou assim disposto: 

 

Figura 6 – A estrutura comunicacional da UMESP 

 

 
(GARCIA, 2011, p.126) 
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A partir da nova formatação, foram criadas três gerências: de Comunicação (já 

existente na Instituição, mas trabalhando isoladamente), de Marketing (também atuando de 

forma não integrada) e de Captação de Alunos (constituída com o e stabelecimento da 

Diretoria). A Gerência de Comunicação passa a co ordenar quatro áreas, dentre elas: 

Assessoria de Imprensa/Comunicação Interna – cuja responsabilidade é gerar e estreitar o 

relacionamento com a mídia, cuidando também das produções institucionais de comunicação 

interna; Web – responsável pela gerência do portal Metodista e, também, da Intranet da 

Instituição; Propaganda e Marca – cuja atribuição é p lanejar, executar e acompanhar as 

campanhas institucionais e t ambém aquelas referentes aos processos seletivos; e, ainda, 

Eventos – que tem como função a coordenação, organização e realização de eventos em todas 

as etapas além de dar suporte a eventos externos.  

Já a Gerência de Captação de Alunos subdivide-se em três diferentes áreas, são elas: 

Processo Seletivo – responsável pela organização, coordenação e r ealização dos processos 

seletivos da Instituição, sejam eles na modalidade presencial, sejam na modalidade EAD; 

Feiras e Eventos Estudantis – setor cuja função é ar ticular e o rganizar a p articipação da 

Universidade em feiras e outros eventos nos quais há a presença de estudantes do e nsino 

médio e pré-vestibulandos, públicos de extremo interesse para a Metodista; e, por fim, o setor 

de Relacionamento com Escolas e Cursos Pré-vestibulares – nele, o objetivo é ap roximar a 

Universidade de professores e alunos que estejam finalizando o e nsino médio. As ações 

promovidas pela Metodista neste sentido são as mais diversas e vão desde palestras sobre a 

instituição em colégios, orientação profissional levada às escolas e, ainda, visitas de turmas de 

estudantes aos campi.  

A última Gerência ligada à D ICOM é d e Marketing. Duas vertentes balizam seu 

trabalho, são estas: Inteligência de Mercado – setor que acompanha e monitora o seguimento 

educacional, prioritariamente o privado, através de pesquisas, análises, entre outros; e, ainda, 

o setor de Marketing de Relacionamentos – responsável pela criação de relacionamentos com 

alunos egressos por meio de atividades de coaching e colocação profissional, por exemplo. 

Existem, ainda, duas áreas que estão vinculadas à DICOM: a C entral de Relacionamento – 

que se apresenta como um dos canais de comunicação com o público interno – alunos – e com 

o público externo, aqueles que procuram informações sobre a Universidade; e, também, o 

Espaço Metô (expressão que faz referência à Metodista) – loja situada no Centro de 

Convivência da Universidade e que comercializa produtos da grife Metodista.     
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É necessário observar que, dentro desta estrutura, os eventos têm importância 

fundamental, aparecendo duas vezes no organograma elencado. A primeira aparição acontece 

na Gerência de Comunicação. Nela, são colocados os eventos tidos como gerais, ou s eja, 

aqueles desenvolvidos para os mais diversos públicos da Universidade. Já a segunda aparição 

acontece dentro da Gerência de Captação de Alunos. Os eventos desenvolvidos aqui se 

referem ao principal público da Metodista, os alunos do ensino médio e aqueles que, mesmo 

tendo concluído esta etapa de estudos, desejam ingressar na Universidade.  

Na busca da integração constante, a DICOM vem traçando, desde 2009, suas ações, 

baseando-se em quatro verbos que norteiam sua atuação. Assim são eles: conhecer, 

comunicar, experimentar/relacionar. A junção destes conceitos faz gerar um quarto verbo, que 

é o or ientador dos esforços da instituição: o e ncantar. Sendo assim, o m odelo da Diretoria 

baseia-se na seguinte figura: 

 

Figura 7 – Ações que norteiam a comunicação da UMESP 

 

 
(GARCIA, 2011, p.130) 

 

Os verbos revelados nesta estrutura trazem à memória as conexões feitas no capítulo 

relativo aos eventos, especificamente no tópico que trata da relação dos mesmos com o 

marketing de experiências. Naquele momento, se esboçou a n ecessidade das organizações 

encantarem seus clientes e n ão somente atenderem suas necessidades. A diferenciação da 

comunicação que lida com o marketing de experiências passa pelo sentir, pelo experimentar, 

pelo relacionar pessoas à marca e ao s seus objetivos. Acreditando nesta perspectiva, diz 

Ricardo Martins (2008, p. 41):  
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As experiências, hedônicas ou simbólicas, retratam o apogeu da contemporânea 
cultura e economia imaterial, principalmente por sua natureza imaterial e elevada 
carga emocional. Essa manifestação é f ruto de um contexto em que há uma 
progressiva migração da realidade material para uma realidade mental.   

 
      Finalizando este tópico, cabe dizer que a comunicação dentro das universidades, e 

dentro da Universidade Metodista de São Paulo isso não é diferente, deve assumir cada vez 

mais importância. O trabalho integrado, tendo ante os olhos os objetivos e as metas 

organizacionais, e ao mesmo tempo respeitando as características de cada setor e área de 

atuação, levam ao fortalecimento do conceito organizacional. É preciso inserir, de uma vez 

por todas, a noção de uma comunicação conjunta e sinérgica, capaz de acompanhar o ritmo 

acelerado das mudanças, já que, como diz Kunsch (1992, p.89), “uma comunicação parcial, 

restrita e fragmentada nunca será capaz de conseguir isso”.    

 

4.4. A Universidade Metodista e os eventos desenvolvidos para seus públicos 
 

Já se mencionou nesta pesquisa que a mola mestra dos eventos é o público. É para ele, 

que o evento é pensado, planejado e projetado pela organização. Da mesma forma acontece 

nas universidades, mais especificamente na Universidade Metodista de São Paulo. Nela, o 

público também tem sido o grande propulsor dos eventos organizacionais. 

Diversos são os públicos de interesse da UMESP. E mais diversos ainda são os seus 

perfis. Falando exclusivamente dos alunos, apenas um dos públicos que a Universidade 

possui, se tem variadas áreas de conhecimentos, distintas faixas etárias, sexos diferenciados, 

integrantes dos turnos matutino, noturno e vespertino, calouros, veteranos, enfim, um amplo 

universo que deve interagir e se relacionar com a Universidade constantemente. 

Na tentativa de enumerar os públicos com os quais deve estabelecer relação, serão 

elencados os principais focos da UMESP, tendo em mente que, como já esboçado 

anteriormente, há momentos em que determinado grupo é enfatizado (seja em decorrência do 

contexto ou da intenção da organização) e há momentos em que essa ênfase muda, passando a 

ter outro grupo como alvo principal. Assim, atualmente, estes são os principais públicos da 

Universidade Metodista de São Paulo: 

 

Figura 8 – Os públicos de interesse da UMESP 
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(GARCIA, 2011, p.131) 

 

Far-se-á uma breve explicação de cada um deles de modo a elucidar seu 

relacionamento com a Universidade. Iniciando pela igreja, pode-se dizer que ela é um dos 

maiores públicos com os quais a Universidade se relaciona. Tal constatação se deve à origem 

da própria UMESP, que nasceu a partir da Igreja Metodista, vinculando-se a ela até os dias 

atuais. Esta conexão tem repercussão nos eventos organizados pela própria instituição, que 

realiza cultos em ação de graça e m omentos de oração em suas celebrações. Entendendo a 

forte ligação entre Igreja e Universidade, Garcia (2011, p. 134)  lembra que “por ser uma 

instituição confessional, ligada à Igreja Metodista, também a l iderança desta mantém uma 

proximidade com a universidade”. 

Passando à comunidade, há que se dizer que a Universidade e as organizações de uma 

forma geral (independentemente de serem educacionais ou não) devem interagir 

continuamente com a sociedade. Em seu balanço social (Disponível em: 

<http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/social/atendimento-a-

comunidade>. Acesso em: 02 nov. 2013), datado de 2011, a Instituição enfatiza sua interação 

social: “o Instituto Metodista de Ensino Superior entende que o conhecimento não deve ficar 

restrito às suas dependências ou a os seus docentes, alunos e funcionários. Ele deve ser 

compartilhado com a co munidade em situações que resultam em troca de experiências e 

aprendizado mútuo”. 

Neste sentido, a Universidade promove uma série de atividades e projetos que podem 

beneficiar àqueles que estão em seu entorno, como por exemplo: a Policlínica, que oferece 

serviços de saúde; o Hospital Veterinário, que também presta um serviço à comunidade 

http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/social/atendimento-a-comunidade
http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/social/atendimento-a-comunidade
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atendendo casos de animais doentes; a Assistência Judiciária, que tem como finalidade prestar 

atendimento jurídico, entre outras atuações sociais que repercutem na imagem e n o 

relacionamento da Universidade com a sociedade. 

Em relação aos eventos, focos deste estudo, pode-se citar “O Diário do Grande ABC 

nos Bairros”, evento promovido com o patrocínio da Universidade Metodista. Nele, diversas 

atividades sociais são desenvolvidas, entre elas: serviços básicos de assistência e i nclusão 

social, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação odontológica, etc. Podem-se 

perceber, neste caso, os eventos agregando valor ao relacionamento da Universidade com a 

comunidade que a cerca.  

A relação da Metodista também deve ser mantida em bom nível com órgãos ligados ao 

Governo e com entidades públicas. Na obra de Bittencourt, que aborda o s urgimento da 

Universidade Metodista de São Paulo, se fala diversas vezes no r elacionamento que o 

Instituto manteve com órgãos governamentais ligados à educação para que se concretizasse o 

surgimento da UMESP. Narrando a relação do Instituto com o Conselho Federal de Educação, 

por exemplo, o a utor diz: “O IMS faz o C FE sentir que não nasceu ontem, sem existência 

histórica, mas sim uma organização experiente, de âmbito internacional, citando para 

exemplificar algumas conceituadas universidades metodistas nos Estados Unidos” 

(BITTENCOURT, 1999, p.85 -86). O IMS convenceu com estas argumentações o C FE a 

aprovar o funcionamento da Universidade Metodista, fato que poderia ter contado com o 

auxílio dos eventos, através de uma visita aos campi, por exemplo. 

A imprensa é também um público de extremo interesse para a Universidade Metodista 

de São Paulo, afinal, é a partir dela que se constrói uma opinião pública favorável. Eventos 

podem ser realizados pela própria Universidade, tendo como foco os jornalistas e os 

integrantes dos diversos veículos de comunicação. Tal momento deve ter o c ondão de 

favorecer o relacionamento entre a instituição e a imprensa, aprimorando-o ou solidificando-

o.  

A preocupação da Metodista no relacionamento com a imprensa se revela no próprio 

portal da instituição (Disponível em: <http://www.metodista.br/sala-de-imprensa>. Acesso em: 02 

nov. 2013) ao ter em seu site um caminho de atendimento aos jornalistas com fotos, 

logomarcas, releases e informações de fontes disponíveis. Ainda de forma tímida (já que as 

informações sobre as fontes referem-se somente aos professores da Faculdade de Teologia, 

não trazendo informações sobre as várias possibilidades existentes em outras áreas da 

Universidade), esta atuação já demonstra o cuidado que a Universidade tem com este público 

de interesse. 

http://www.metodista.br/sala-de-imprensa
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Os candidatos, os quais a figura que representa os públicos da UMESP fez referência, 

são aqueles que desejam ingressar na instituição, ou seja, alunos do ensino médio ou, ainda de 

forma geral, pessoas que almejam entrar na universidade. São, de acordo com Garcia (2011, 

p.131), “por essência e historicamente, o público mais intensamente buscado pela Metodista”. 

De acordo com o autor, existe muitas vezes uma ideia equivocada sobre este público ao 

pensar que uma vez matriculado o a luno em curso não precisa de atenção. Somente o 

chamado aluno-candidato deveria, segundo esta concepção, receber a v igilância da 

Universidade. Assim, lembra Garcia (2011, p.132): “os alunos em curso se configuram 

também como públicos-alvos da Universidade. Em uma instituição de ensino que tem como 

foco a formação profissional aliada à formação cidadã (tais como a Metodista) – isso perpassa 

todos os documentos oficiais da Instituição”.  

Há, ainda, os alunos egressos, que se configuram no rol de públicos de interesse da 

Universidade. O esforço para se relacionar, ou melhor, se reaproximar a eles são recentes. A 

série de eventos promovidos pelo Projeto Sempre Metô têm auxiliado na consecução deste 

objetivo organizacional. No portal da Metodista, algumas matérias fazem referência a estes 

eventos: 

 
No próximo dia 3 d e dezembro, às 19 hor as, a Metodista promove, no Campus 
Rudge Ramos, o 1º  Networking da Metodista, cujo tema é o  desenvolvimento da 
carreira, e o lançamento do projeto Sempre Metô, voltado para alunos egressos da 
Instituição. O destaque do evento será a palestra com o jornalista Paulo Vinícius 
Coelho (PVC), que atua como comentarista no canal por assinatura ESPN Brasil e 
na rádio Eldorado ESPN. PVC, como é conhecido, é formado em jornalismo pela 
Metodista, na turma de 1990. Vale lembrar que este evento é exclusivo para alunos 
egressos da Universidade. (Disponível em: <http://www.metodista.br/sala-de-
imprensa/boletim_digital/noticias/sempre-meto-recebe-o-jornalista-pvc>. Acesso 
em: 02 nov. 2013)    

   

Mais uma vez, se vê a utilização de eventos pela Universidade como forma de atingir 

um público de interesse organizacional. Neste caso, o e vento voltado aos egressos da 

Universidade solidifica a relação com o a m arca Metodista e f avorece a recompra de um 

serviço educacional futuro. 

Os técnico-administrativos e professores também são públicos de fundamental 

importância para a Metodista. Eles fazem parte do público interno da organização e devem ser 

extremamente valorizados, já que é a p artir deles que muitas comunicações, levadas 

posteriormente à sociedade, são geradas. Os eventos também podem ser o c aminho para o 

relacionamento com estes públicos, assim, por exemplo, foi pensado o s how com o c antor 

Nando Reis, que comemorou o Aniversário do Instituto Metodista. Nas matérias sobre o 

http://www.metodista.br/sala-de-imprensa/boletim_digital/noticias/sempre-meto-recebe-o-jornalista-pvc
http://www.metodista.br/sala-de-imprensa/boletim_digital/noticias/sempre-meto-recebe-o-jornalista-pvc
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evento, disponibilizadas no por tal da Metodista, há a ênfase do momento voltado 

exclusivamente ao público interno da Instituição: 

 
No último domingo (20) funcionários e docentes puderam conferir uma 
apresentação exclusiva do cantor e compositor Nando Reis na Metodista. O show 
fez parte das comemorações dos 43 anos do IMS. Em um dos momentos do show, 
Nando relembrou o fato de ter começado a tocar violão inspirado nos ensinamentos 
de dois professores que teve. “Aqui na Universidade sei que temos grande 
professores e eu acho admirável essa relação que o aluno tem com o professor e 
vice-versa, faz toda a d iferença”. E assim dedicou uma música a t odos os 
professores presentes. A comemoração dos 43 anos também contou, na semana 
passada, com um Culto de Ação de Graças e homenagens para os funcionários e 
docentes que completaram mais de 10 anos. (Disponível em: 
<http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-
recebe-o-cantor-nando-reis>. Acesso em 02 nov. 2013). 

 
 Assim, pôde-se verificar neste tópico a co mplexidade e a en orme quantidade de 

públicos com os quais a Universidade Metodista se relaciona. Este rol não tem a pretensão de 

ser terminativo, muito pelo contrário, sua intenção é mostrar alguns dos principais públicos 

com os quais a U niversidade se relaciona em seu dia a d ia. As ações, comunicações e, 

principalmente, os eventos voltados para este amplo rol de atores sociais, cada vez mais 

exigentes, mostra-se imprescindível.  

  

4.5. O evento ‘Dia da Universidade Aberta’ e suas comunicações 
    

A gama de eventos que a Universidade possui é imensa. Diante disso, a escolha do Dia 

da Universidade Aberta (DUA), evento a s er analisado nesta pesquisa, foi feita a p artir de 

quatro critérios básicos. Primeiro, se buscou um evento promovido pela Universidade, que 

tivesse o envolvimento ativo da Diretoria de Comunicação da Instituição, já que assim haveria 

o interesse organizacional no evento.  

O segundo critério usado para a delimitação da pesquisa de campo foi o relacionado à 

importância do evento, ou s eja, sua condição estratégica para o desenvolvimento 

organizacional. Neste sentido, esta pesquisadora procurou a Diretoria de Comunicação da 

Universidade Metodista de São Paulo, que apontou o DUA como um dos mais importantes 

eventos da Instituição.  

Além disso, dois outros critérios foram usados: o público de interesse, que deveria ser 

externo à Instituição, e, ainda, o critério cronológico, que buscou um evento que tivesse sua 

realização prevista para o s egundo semestre de 2013 ( momento em que a pesquisa se 

realizaria). Desta forma, se chegou ao Dia da Universidade Aberta (DUA), evento promovido 

http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis
http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis
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pela Universidade Metodista de São Paulo, em 28 de  setembro de 2013 e que passa a ser 

analisado a seguir. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob parecer número 375.491, 

relatado em 22 de agosto de 2013, iniciou-se a pesquisa de campo, que teve como base o 

evento em tela. Os focos prioritários do D UA são os alunos-candidatos, ou s eja, os 

concluintes do ensino médio ou, ainda, os que de forma geral se interessam em ingressar na 

Universidade, públicos externos e de intenso interesse para a Universidade. O Balanço Social 

da Metodista, disponível em seu portal, define este evento como uma forma de comunicação 

institucional ao dizer que:  
 

Anualmente, a Universidade abre suas portas para receber jovens – em sua grande 
maioria, alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio – que estão na fase de escolha da 
carreira a s eguir. Com grupos de escola ou acompanhados dos pais, eles têm a 
oportunidade de conhecer os cursos oferecidos, esclarecer dúvidas, participar de 
palestras e oficinas para tomar uma decisão quanto à futura profissão. (Disponível 
em:<http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-
social/2011/social/comunicacao-com-os-publicos>. Acesso em: 02 nov. 2013). 

 
 O Dia da Universidade Aberta mostrou-se um evento extremamente completo, capaz 

de fazer uso de diversas atividades comunicacionais disponíveis no ambiente organizacional 

da Metodista como se vê a seguir:  

 

Figura 9 – Estrutura comunicacional usada no Dia da Universidade Aberta 

               

Site     Facebook 
               Mensagem celular 

               
             Twitter              DUA a                          

      E-mail/Newsletter 
        Jornal Metodista      

Revista Metô 
Vídeos 

Cartazes, faixas, banners      
 
 

(Da autora) 
 

Uma verdadeira plataforma comunicacional toma forma neste evento, que utiliza: o 

site, o F acebook, as mensagens de celular, o Twitter, o e -mail, o Newsletter, o J ornal da 

Metodista, os cartazes, as faixas e o s banners em sua estratégia. Para ter acesso a estes 

conteúdos, a presente pesquisadora inscreveu-se como participante do evento e verificou in 

http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/social/comunicacao-com-os-publicos
http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/social/comunicacao-com-os-publicos
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loco o caminho comunicacional traçado entre Universidade, fato que passa a ser narrado a 

partir de agora. 

 

4.5.1 O site do evento 

A inscrição no evento foi feita de forma online, por meio do portal da Metodista, em 

página especialmente criada e m odelada para tal fim. Nela, já se via aplicada a identidade 

visual do evento, que frisava o slogan “um mundo de possibilidades e experiências”, a data e 

o horário do mesmo. É importante dizer que informações claras e diretas como as encontradas 

nesta página são essenciais ao participante que busca dados sobre o acontecimento.  

Com um cadastro breve, que pedia apenas dados de e-mail, para futuro envio de 

informações, e o preenchimento da instituição ao qual o participante era vinculado, a inscrição 

era concluída de forma fácil e rápida. Todo o a mbiente virtual funcionou bem, o que  deu 

início a uma experiência benéfica em relação ao evento. A tela de credenciamento online é 

exposta a seguir: 

Figura 10 – Site desenvolvido para o Dia da Universidade Aberta 

 
          (Disponível em: <www.metodista.br>. Acesso em: 24 set. 2013). 
 
4.5.2 As postagens sobre o evento no Facebook 

O Dia da Universidade Aberta valeu-se também, em sua abordagem comunicativa, de 

diversas postagens via Facebook. Na rede social, o evento foi retratado intensamente na 

fanpage da Metodista como se verifica a seguir:  

 

Figura 11 – Página da Metodista no Facebook 

http://www.metodista.br/
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     (Disponível em: <www.facebook.com/universidade.metodista>. Acesso em 04 out. 2013). 

 

As postagens, que fizeram menção expressa ao evento, foram coletadas e são 

apresentadas na íntegra nos anexos desta dissertação. Foram ao todo 38 posts, que iniciaram 

no dia 04 de setembro de 2013 e foram finalizados no dia 28 do mesmo mês e ano. Fazendo 

uma análise destas postagens, se revelam alguns dados importantes.  

Na fase que antecedeu o evento, fase pré-evento, foram realizadas 12 postagens, que 

mostraram temas comuns, tais como: informações sobre data, local e hora do e vento (5 

postagens); informações sobre a realização do credenciamento (3 postagens); informações 

sobre atividades a serem desenvolvidas no di a do e vento (1 postagem); divulgação da 

hashtag1 do evento #metodistaDUA2013 (1 postagem); e, finalmente, a criação do evento no 

Facebook, para que os integrantes da rede social pudessem confirmar sua participação (2 

postagens). Diante disso, pôde-se verificar que quase a m etade das postagens na fase pré-

evento, ou seja, 5 postagens em um total de 12, fizeram referência à informações básicas, tais 

como data, hora e local. Tal atuação comunicacional é importante, pois visa frisar, aos 

participantes, dados basilares e essenciais a respeito da realização deste acontecimento. 

Já na fase de realização do e vento foram feitas 26 pos tagens, que podem ser 

categorizadas em dois tipos segundo as temáticas que abordam. Assim, se apresentaram 17 

postagens, frisando as atividades desenvolvidas pelos visitantes durante o e vento e 9 

                                                           
1 O termo hashtag designa palavras-chaves antecedidas pelo símbolo "#", que levam 

ao assunto o qual está se discutindo em tempo real no Twitter e, também, no Facebook e no 
Instagram. As hashtags viram hiperlinks dentro da rede e são indexáveis pelos mecanismos 
de busca. 

http://www.facebook.com/universidade.metodista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerquilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperlink
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postagens, fazendo o convite aos integrantes da rede para que participassem e comparecessem 

à Metodista. Pode-se dizer que tal atuação na rede social tem dois objetivos principais: 

primeiro, fazer com que se agregue valor às atividades desenvolvidas durante o evento, dando 

ênfase aos que delas participaram e, em segundo lugar, criar naqueles que não estiveram 

presentes no evento a vontade de ir às próximas edições ou simplesmente de conhecer a 

Universidade.      

Na fase pós-evento, não foi feita nenhuma postagem, o que pode ser considerado uma 

falha em termos comunicativos. Há que se fazer um fechamento do acontecimento, tendo 

como função: 1) agradecer o público externo que esteve presente - estudantes e professores do 

ensino médio, em sua maioria; 2) agradecer o público interno - alunos e p rofessores da 

Metodista, que fizeram parte da organização do evento e que trabalham para que o mesmo 

ocorresse; e, ainda, 3) fazer um convite à participação na edição do ano vindouro (2014). 

Diante desta análise, chega-se à constatação de que o Facebook da Metodista foi muito 

ativo nas fases pré e d urante evento. Já na fase pós-evento, a r ede social não apresentou 

postagem sobre o tema. A tabela abaixo representa as postagens feitas sobre o evento:  

 

Quadro 5 – Postagens feitas pela Metodista no Facebook sobre o DUA  

Facebook  
DUA 

Postagens pré-
evento 

Postagens 
durante o evento 

Postagens 
pós-evento 

 
Temas 

recorrentes  
Data, local e 

hora do evento – 
5 postagens;  

Credenciamen
to – 3 postagens;  

Atividades 
que propostas 
para o dia do 
evento – 1 
postagem;  

Hashtag – 1 
postagem;  

Criação do 
evento no 
Facebook para 
que as pessoas 
confirmem 
presença – 2 
postagens. 

 

Atividades 
desenvolvidas 
pelos visitantes - 
17 postagens 

Convite aos 
internautas para 
que participem 
do evento - 9 
postagens  

 

Nenhuma 
postagem 
agradecendo, 
finalizando a 
atividade. 

Total 12 26 0 
 



145 

(Da autora) 
 

 
Vale ressaltar, ainda, que além das postagens, vários vídeos foram colocados na rede 

social também como forma de gerar um relacionamento com o pub lico externo. Estas 

postagens, no e ntanto, não continham menção expressa ao evento (Dia da Universidade 

Aberta) e, por isso, não foram contabilizadas. 

 

4.5.3 Os tweets sobre o evento 

O twitter foi outra forma comunicacional que o DUA lançou mão em sua realização. 

Os tweets apareceram em quantidade inferior, 26 a penas, se comparados às postagens do 

Facebook e também se intensificaram na data de realização do evento (apenas um tweet foi 

feito no m omento pré-evento e nenhum no pós -evento). Todas as mensagens postadas na 

página oficial da Metodista na rede social estão dispostas na íntegra nos anexos desta 

dissertação. Abaixo a tela do twitter da Metodista: 

 

Figura 12 – Página da Metodista no Twitter 

 
(Disponível em: <www.twitter.com/metodista>. Acesso em: 04 out. 2013). 

 

 Os tweets sobre o DUA também merecem algumas considerações. O único tweet feito 

no período pré-evento (em 4 de setembro de 2013) anunciou o DUA como um dos destaques 

da edição do J ornal da Metodista, que estava sendo lançado à época. Depois disso, as 

postagens foram retomadas somente em 28 de  setembro de 2013, da ta de realização do 
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evento. Neste dia, a Universidade fez 25 pos tagens. Nelas, dois assuntos são comuns. 

Primeiro, as atividades desenvolvidas durante o evento, tais como palestras, oficinas, visitas 

aos laboratórios etc., que totalizaram 14 posts. E, em segundo lugar, outro tema recorrente foi 

o convite à participação no evento e a v isita à estrutura da Metodista, o que foi feito em 10 

posts. Os tweets são muito semelhantes e, na maior parte dos casos, exatamente iguais às 

postagens do Facebook da Instituição, havendo uma intensa conexão entre ambas as redes 

sociais.  

No entanto, um tweet foi encontrado de forma diferente e ch amou atenção por seu 

conteúdo. Nele, se diz: “a edição 2013 do D ia da Universidade Aberta Metodista vai 

chegando ao fim... Até 2014!”. Esta mensagem, apesar de não ter sido feita no período pós-

evento, mas sim no di a do evento, deu um tom de fechamento ao acontecimento nas redes 

sociais, fazendo, ainda, um convite para a edição de 2014. Tal postagem deveria ter sido 

elaborada também para o Facebook como forma de finalizar o evento e a gradecer os 

participantes. Diante destas constatações, chega-se à s eguinte tabela que exibe os tweets 

realizados sobre o evento: 

 

Quadro 6 – Tweets feitos pela Metodista sobre o DUA 

Assuntos 

abordados 

Tweets pré-

evento 

Tweets durante o 

evento 

Tweets 

pós-evento 

Atividades 

realizadas durante o 

evento 

0 14 0 

Convite à 

participação no evento 

e à co nhecer a 

Universidade 

1 10 0 

Finalização do 

evento 

0 1 0 

Total:  1 25 0 

 
(Da autora) 
 

Vê-se, assim, uma atuação também bastante intensa no Twitter da Metodista, 

verificando-se mais uma atividade comunicacional que deu suporte ao evento em tela. 



147 

   

4.5.4 O Jornal da Metodista e o evento 

O Dia da Universidade Aberta fez uso ainda do Jornal da Metodista - edição de agosto 

e setembro - como forma de comunicação. A capa do periódico menciona o evento, bem como 

o editorial e uma matéria especial.  

 No editorial, o reitor, professor Marcio de Moraes, afirma que a Universidade se 

prepara para o e vento, reforçando a ideia de estar de ‘as portas abertas’ o a no inteiro e 

principalmente durante este dia. Nota-se, assim, a ênfase dada ao bom relacionamento com 

seu principal público: os candidatos a ingressar na Metodista. Desta forma diz ele no 

periódico: 

 
De portas abertas. É assim que a Universidade Metodista de São Paulo 
estará no dia 28 de  setembro, quando acontece o Dia da Universidade Aberta 
Metodista. Normalmente a Metodista já costuma estar de portas abertas, com a 
realização de palestras, eventos, ações culturais,  atendimentos de saúde e uma 
série de possibilidades oferecidas à comunidade. 

Mas, neste dia, preparamos uma programação especial para receber um 
público especial: os vestibulandos, que estão procurando saber mais sobre os 
cursos e a u niversidade em que pretendem ingressar. Por meio de diversas 
atividades, como oficinas, palestras e visitas guiadas, os  visitantes do Dia da 
Universidade Aberta Metodista podem conhecer um pouco mais da Metodista. 

Nesta edição do Jornal da Metodista preparamos uma matéria especial 
sobre o Dia da Universidade Aberta Metodista, para que você possa aproveitar ao 
máximo esse grande evento. Mas não é só durante o Dia da Universidade Aberta 
que você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui. 

Disponível: <http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/jornal-da-
metodista-agosto-setembro>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

 

Na parte interna do jornal, uma matéria de quatro páginas localizadas no centro da 

publicação (presente nos anexos desta dissertação), ou seja, em destaque, mantém a 

identidade visual do evento em sua diagramação. Nela, o foco são as atividades que serão 

realizadas no DUA na tentativa de chamar atenção do público para o que poderá experimentar 

no evento. O título “Um dia para experimentar” já demonstra esta intenção da Universidade.   
No decorrer da matéria estão muitas fotos de atividades promovidas nos DUA’s dos 

anos anteriores, sempre buscando mostrar atividades dinâmicas e que fazem parte do 

cotidiano daqueles que já estão na Universidade. O texto enfatiza que, apesar da grande 

quantidade de informações disponíveis em sites, jornais, folhetos, revistas, guias, nada é mais 

concreto para ajudar na escolha da profissão do que experimentar a vida universitária, mote de 

todo o Dia da Universidade Aberta. Assim diz a publicação: “Há informações sobre cursos e 

http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/jornal-da-metodista-agosto-setembro
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/jornal-da-metodista-agosto-setembro
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profissões de sobra. Mas não há nada como ver na prática a carreira que se pretende seguir. E 

é por isso que a Metodista abre as suas portas. Para que os jovens que estão nesta fase de 

escolha possam conhecer a Universidade  e fazer a escolha certa no vestibular”. (Disponível 

em: <http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar>. Acesso 

em: 16 nov. 2013). 

Vê-se que, além do trecho citado, a ideia da experimentação, do visitar, do conhecer é 

constante na matéria, passando pelo título (já citado acima) e também pelo lead ao dizer que 

“a vida universitária ainda é uma incógnita para muitos estudantes. [...] Pensando nisso, a 

Universidade Metodista de São Paulo promove anualmente o D ia da Universidade Aberta 

(DUA),  evento no qual estudantes podem visitar e conhecer a infraestrutura e todos os cursos 

da Universidade”. (Disponível em: <http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-

para-experimentar>. Acesso em: 16 nov. 2013). 

 Ao final da publicação, mais uma vez a reafirmação das atividades do DUA, citando-

se: audiências simuladas, oficinas de chef de cozinha, aulas de jump, entre outros. Fala-se 

também da possibilidade de candidatura a cursos de EAD – educação à distância, informação 

que não havia aparecido ainda nas demais comunicações sobre o e vento. E, por último, 

trazem-se informações de como fazer a inscrição, enfatizando que aqueles que participarem 

do evento ganharão desconto de 50% na inscrição do ve stibular de 2014, ação tipicamente 

mercadológica aliada ao evento. Feitas estas considerações, vislumbra-se a disposição da 

matéria no periódico citado: 

 

Figura 13 – Matéria sobre o DUA no Jornal da Metodista - edição de agosto e 

setembro 

http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar
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Vê-se, desta forma, mais uma atividade comunicacional, o jornal da Instituição que se 

agrega ao evento como forma de potencializá-lo, fazendo chegar ao público ainda mais 

informações sobre este acontecimento do âmbito universitário.  

 

4.5.5 O Newsletter e o evento 

No mesmo sentido, ou seja, agregando valor ao evento, foi feito uso de outra estratégia 

de comunicação: o newsletter. Mantendo a identidade visual e seguindo os padrões do site e 

das demais comunicações sobre o DUA, o newsletter foi enviado por e-mail aos participantes 

já inscritos no dia 25 de setembro de 2013, ou seja, com antecedência de três dias em relação 

à data de realização do evento. É possível ver a identidade de todo o evento que se manteve 

nesta comunicação: 
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Figura 14 - O newsletter enviado aos inscritos no evento 

 

 
 

O texto do newsletter (constante na íntegra nos anexos desta dissertação) aborda 

principalmente a programação do evento, anunciando que a mesma já estava disponível para 

consulta online. Seu título faz menção a esta informação ao dizer: “Dia da Universidade 

Aberta Metodista: a programação completa já está no ar!”. 

De maneira descontraída, buscando interagir com o públ ico jovem aspirante a uma 

vaga na Universidade, o newsletter fala das atividades que serão desenvolvidas durante o 

evento, dentre as quais: embates esportivos, oficinas de tapioca, programações de robôs, 

assuntos que costumam chamar a at enção dos jovens. Além disso, palestras, workshops, 

visitas, apresentações e dinâmicas também são citados como atrativos do evento. 

Não perdendo a dimensão mercadológica, a Universidade propõe mais uma vez (da 

mesma forma que aconteceu no Jornal da Metodista) um desconto de 50% na inscrição do 

vestibular para os participantes do DUA e finaliza com o reforço a informações básicas sobre 

o evento, tais como data, hora, endereço e telefone de contato. 
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4.5.6 A mensagem SMS e o evento 

Além de todas as estratégias de comunicação já elencadas aqui e usadas para 

promover o D ia da Universidade Aberta, foi enviada, ainda, uma mensagem via celular 

recebida às 17h22 do di a 27/09/2013 (um dia antes do evento) com o seguinte texto: “Esta 

chegando... O Dia da Universidade Aberta acontece amanha, 28/09, a partir das 10h. 

Esperamos voce! Mais em metodista.br/dua”. Tal mensagem faz-se benéfica em termos 

comunicativos por funcionar como um lembrete para o participante sobre o evento e, ainda, 

por dar um tom dirigido à comunicação, valorizando diretamente aquele já inscrito no evento, 

com uma mensagem direcionada ao seu celular. 

Veem-se, assim, todas as comunicações que o Dia da Universidade Aberta envolveu 

em sua realização. Conjugaram-se com a mesma finalidade (divulgar o D UA) diversas 

atividades comunicacionais e d iversos meios, dentre os quais: as redes sociais, através de 

postagens no F acebook e no Twitter da Metodista; o s ite do e vento, produzido para o 

credenciamento e para fornecer informações aos participantes; o Jornal da Metodista, com 

matérias anteriores à r ealização do evento; o newsletter enviado por e-mail; e a m ensagem 

SMS, relembrando o evento pouco antes de sua realização.  

Todas estas ações permitiram uma comunicação mais apurada em relação ao evento, 

visualizado, desta forma, como uma plataforma em que se agregam atividades 

comunicacionais das mais distintas. A integração entre estas atividades foi visível e permitiu 

uma comunicação eficiente entre a Universidade e os participantes do evento. Todo o material 

produzido possuía informações afinadas e uma identidade visual única, que fazia referência ao 

DUA. Exibe-se, desta forma, o evento como uma estratégia comunicativa diferenciada e 

extremamente importante para as organizações educacionais do século XXI. 

 

4.6. O Dia da Universidade Aberta: aspectos positivos e negativos  

 

Neste tópico, será feita a indicação dos principais pontos positivos e negativos 

visualizados por esta pesquisadora durante a realização do Dia da Universidade Aberta. Serão 

apresentadas fotografias feitas in loco atestando estes pontos. Iniciando a exposição com os 

temas avaliados como positivos pode-se falar do material de divulgação preparado para o 

evento. Foram lápis, canetas, balas e garrafas squeeze, que exibindo a marca da Metodista de 

forma bastante clara, fizeram parte do m aterial distribuído aos professores participantes do 

evento como se vê a seguir: 
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Imagem 1 – Material promocional do DUA 

 
 

A sala destinada aos professores visitantes também foi um ponto alto do e vento. 

Organizada, climatiza e com lanche disponível, o e spaço continha informações sobre os 

cursos da Metodista, sobre palestras e oficinas direcionadas e montadas especificamente a este 

público e, ainda, brindes exclusivos para os docentes. Cadastros destes professores também 

foram feitos neste espaço como forma de melhorar o relacionamento com os ‘porta-vozes’ e 

‘evangelistas’ da Universidade nas escolas de ensino médio. A estrutura montada para receber 

este público extremamente importante para a Universidade pode ser visualizada a seguir: 

 

Imagem 2 – Estrutura preparada para receber os professores visitantes 

 
 



153 

As camisetas usadas pelas pessoas engajadas no evento também foram muito bem 

planejadas. Com cores visíveis e exibindo a marca, as camisetas chamavam atenção de forma 

bastante positiva, facilitando, inclusive, a identificação daqueles que trabalhavam no evento: 

 

Imagem 3 – Camisetas e kits preparados para o evento 

 
 

Na foto acima, aparecem também os kits dados pela Universidade aos alunos 

participantes do evento. Neles, havia material de divulgação, um lápis com a logomarca da 

Universidade e uma garrafa squeeze. Ao apresentar o crachá de participação, o kit era dado ao 

aluno como uma lembrança da Universidade.    

A Revista Metô (expressão que faz referência à Metodista), publicada anualmente e 

direcionada aos jovens que estão na fase de escolha da carreira a seguir, também foi um dos 

pontos positivos do D UA em termos de comunicação. Com o i ntuito de apresentar a 

Universidade por meio de matérias que abordam assuntos de interesse do vestibulando, o 

material gráfico, distribuído em 72 pá ginas, foi bem produzido (em termos estéticos e de 

conteúdo) e exibido em diversos espaços do campus, mostrando de forma benéfica a marca da 

Metodista aos visitantes: 

 

Imagem 4 – A revista produzida para o evento 
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Outro ponto que chamou atenção foi o estacionamento gratuito. Banners sinalizavam 

tal informação com a mesma identidade visual do evento na entrada do estacionamento que 

fica em frente à U niversidade. A cortesia, pensada como uma forma de proporcionar bem-

estar, promoveu satisfação aos participantes do evento. Na foto, a imagem do banner posto no 

estacionamento: 

 

Imagem 5 – Banners sinalizando acesso gratuito ao estacionamento 

 
 

Os computadores usados para realizar inscrições do ve stibular também foram um 

ponto positivo do e vento. As máquinas estavam bem posicionadas e sinalizadas logo na 

entrada do bloco Delta. Além disso, apresentaram-se em número adequado, evitando espera 

por parte daqueles que desejavam fazer sua inscrição. Vale ressaltar que esta ação do evento é 

explicitamente mercadológica, ou seja, voltada aos interesses da instituição em vender seus 

serviços educacionais. O DUA é visto, nesta perspectiva, como uma forma de auxiliar o 

processo de aquisição de serviços da Universidade:  
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Imagem 6 – Computadores para a realização de inscrições no vestibular 

 
 

Como parte da construção de um ambiente hedônico, foram distribuídos em diversos 

pontos do campus carros de pipoca para os participantes. A ideia poderia ser melhorada, no 

entanto, com a colocação da marca da Metodista (em adesivo, por exemplo) no próprio carro 

de pipocas e, ainda, nos sacos usados para colocar o alimento. Na foto, se vê um dos locais de 

distribuição de pipocas espalhados pelo evento: 

 

Imagem 7 – Carros de pipoca disponíveis aos participantes do evento 
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A sinalização nos blocos também foi um ponto alto do evento. Cada um dos prédios 

exibia banners que indicavam o l ocal onde o pa rticipante estava e a programação que 

ocorreria dentro do e spaço. Além disso, um grande painel, localizado junto ao balcão de 

informações, exibia a programação geral para todos os participantes:  

 

Imagem 8 – Sinalização interna do evento 

 
 

Imagem 9 – Sinalização externa do evento 

 
 

O esmero dos cursos em montar locais atrativos também merece destaque. O curso de 

Gastronomia, por exemplo, montou um espaço inusitado com uma oficina de tapioca em que 



157 

os visitantes podiam fazer seu próprio alimento e, ainda, com alunos que, vestidos com roupas 

de chef, recepcionavam aqueles que entravam no espaço:  

 

Imagem 10 – Stand do curso de Gastronomia durante o evento 

 
 

Apesar de não ter havido muita procura, era possível, durante o evento, fazer 

gratuitamente o traslado para o campus Planalto. A ideia era levar os visitantes a conhecer este 

espaço da Metodista, exibindo toda a estrutura que a Universidade possui: 

 

Imagem 11 – Traslado para o campus Planalto 

 
 

Apesar da utilização de diversas atividades comunicacionais e do esmero com o qual o 

DUA é visivelmente tratado pela Metodista, alguns problemas foram visualizados. Tais 

dificuldades foram dividas em dois grupos de forma a facilitar a exposição neste estudo. 
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Assim, houve problemas estruturais, ou s eja, relacionados à estrutura física do e vento; e, 

ainda, problemas comunicacionais, relacionados a falhas em termos de comunicação. Ambos 

são destacados a seguir.   

Iniciando pelos problemas estruturais, pode-se dizer que foram visualizadas algumas 

falhas que, apesar de não serem objeto específico deste estudo (que tem como objetivo 

discutir os eventos em termos comunicacionais), devem ser apontadas por repercutirem na 

imagem geral do evento em relação aos participantes e, consequentemente, na marca da 

Universidade. Neste sentido, foram encontrados e fotografados, após uma rápida visita feita 

nos diversos espaços do evento, os seguintes problemas:  

Material de limpeza, tais como este rodo, visualizado, no dia do evento, na parte exterior 

do balcão de informações principal e, portanto, exposto aos visitantes que chegavam ao 

evento: 

 

Imagem 12 – Material de limpeza exposto durante o evento 

 

 
 

Diversas caixas amontoadas na entrada do prédio Delta, local que ficou visível aos 

olhos daqueles que visitaram a Universidade. Vale ressaltar que o m aterial encontrava-se 

misturado à sinalização do bloco com relação ao evento, como se vê na foto abaixo:  

 

Imagem 13 – Caixas aglomeradas na entrada do bloco 
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Material gráfico sendo fixado, durante o evento, em meio aos visitantes, exibindo 

escadas e trabalhadores fazendo ajustes de última hora, o que também pode ser considerado 

uma falha. 

 

Imagem 14 – Material gráfico fixado durante o evento 

 

 
 

Imagem 15 – Material sendo transportado durante o evento 
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Além de material gráfico exposto acima, outros equipamentos, tais como o t ouro 

mecânico, também sendo instalados no último instante, já com os visitantes circulando pelo 

campus. 

 

Imagem 16 – Material sendo montado durante o evento 

 

 
 

São, portanto, problemas estruturais que poderiam ter sido evitados com um pouco mais 

de organização. Ressalta-se que as falhas apontadas acima podem ser tidas como detalhes, 

mas mostram-se importantes para a t otalidade do evento, que repercutirá na imagem da 

Universidade.   

Passando ao segundo grupo de falhas, ou s eja, aos problemas comunicacionais 

visualizados no dia do evento, cabe apontar o episódio presenciado por esta pesquisadora que 

viu uma visitante chegar ao balcão de informações principal para perguntar onde podia fazer o 
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credenciamento. Nenhum dos que lá estavam, sabiam dar informação, o que fez com que a 

pessoa esperasse até que alguém chegasse ao espaço. Tal episódio, apesar de pontual, mostra a 

ausência de algumas informações básicas por parte daqueles que trabalhavam na organização 

do evento. É bem verdade que aquele não era o espaço destinado ao credenciamento, mas os 

que lá estavam deveriam saber onde fazê-lo e, portanto, dar a informação solicitada. Este tipo 

de falha comunicacional prejudica a satisfação do participante em relação ao evento e 

desfavorece a instituição, repercutindo em sua imagem.  

Outra falha comunicacional de grande importância vista no Dia da Universidade Aberta 

foi o fato da loja oficial da Metodista, o Espaço Metô, estar fechada durante o evento. Sua 

abertura (em um stand na Praça Central onde foi realizado o evento, por exemplo) acarretaria 

uma maior exposição da marca e de seus produtos, fazendo com que os visitantes pudessem 

adquirir materiais ou apenas ter contato com eles. A loja permaneceu fechada durante todo o 

evento, perdendo a oportunidade de oferecer seus produtos e favorecer a atuação 

mercadológica da Instituição. Abaixo, a loja com as portas fechadas: 

 

Imagem 17 – Loja da Metodista fechada durante o evento 

 

 
 

Outro ponto comunicacional que merece destaque é a ausência de identificação do evento 

na parte interna do Centro de Convivência. Tal espaço foi visitado por vários participantes do 

evento, que se deslocaram até lá para se alimentar, sem ter, neste momento, uma lembrança da 

marca. As próprias lojas, que fazem parte do Centro de Convivência poderiam ter preparado 
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promoções especiais e/ou decorações para chamar atenção do público que visitava a 

Universidade. Na contramão deste pensamento, nenhuma menção foi feita neste espaço, que 

contou com uma das lojas com decoração relativa ao Halloween, tema totalmente alheio ao 

evento: 

 

Imagem 18 – Centro de Convivência sem identificação do evento 

 

 
 

Outro problema comunicacional que poderia ser evitado é a produção de 

comunicações não unificadas pelos diversos cursos. Alguns deles fixaram cartazes e f aixas 

com identidades próprias, não guardando relação com a identidade visual usada no evento. Na 

faixa abaixo se vê um banner da Faculdade de Administração e Economia, de cor azul e 

branca, que não faz referência ao DUA: 

 

Imagem 19 – Material gráfico sem identidade visual do evento 
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A disposição dos panfletos do ve stibular bem como da Revista Metô na Central de 

Relacionamento também foi uma falha identificada. Os mesmos foram colocados atrás de 

outras publicações e, até, atrás de outros panfletos de empresas externas à Instituição como se 

vê a seguir: 

 

Imagem 20 – Revista Metô mal posicionada na Central de Relacionamento 

 

 
 

Pode-se citar, ainda, como ponto negativo o i nconveniente provocado aos alunos da 

Metodista, que, no dia do evento, não puderam usar as salas de estudos da biblioteca, local 
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ocupado para acolher os professores visitantes. Os estudantes foram acomodados em outro 

espaço, porém a reclamação entre eles foi visualizada durante a visita feita por esta 

pesquisadora ao ambiente. Na fotografia, o aviso indicativo da mudança de sala: 

 

Imagem 21 – Sala de estudos fechada durante o evento 

 

 
 

Para finalizar os pontos comunicacionais negativos encontrados neste evento, pode-se 

falar da ausência de mensagem (seja por e-mail, por SMS ou pelas redes sociais), 

agradecendo a participação no e vento. Tal atuação é i mportante para que a U niversidade 

solidifique sua imagem e encerre as atividades do evento, mantendo seu relacionamento com 

os públicos de interesse. 

 
4.7. O evento ‘Aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior’ e suas 
comunicações 

 
O aniversário do Instituto Metodista também foi eleito como evento a ser estudado 

nesta dissertação a partir de quatro critérios básicos, seguindo os mesmos moldes da eleição 

do Dia da Universidade Aberta. Primeiro, se buscou um evento promovido pela Universidade, 

que tivesse o envolvimento ativo da Diretoria de Comunicação da Instituição, já que assim 

haveria o interesse institucional no evento.  

O segundo critério usado para a delimitação da pesquisa de campo foi o relacionado à 

importância do evento, ou s eja, sua condição estratégica para o desenvolvimento 

organizacional. Neste sentido, esta pesquisadora procurou a Diretoria de Comunicação da 

Universidade Metodista de São Paulo, que apontou o Aniversário do Instituto Metodista como 

um dos mais importantes eventos da instituição.  



165 

Além disso, dois outros critérios foram usados. Desta vez, o foco foi no público do 

evento, que deveria ser interno (diferentemente do DUA, que tinha foco no público externo) e, 

ainda, o aspecto cronológico, que buscou um evento que tivesse sua realização prevista para o 

segundo semestre de 2013, momento em que a pesquisa se desenvolveria. Desta forma, se 

chegou ao Aniversário do Instituto Metodista, promovido pela Universidade Metodista de São 

Paulo, em 17 de  outubro de 2013. O s focos prioritários deste evento são os técnicos-

administrativos e os professores, ambos integrantes da estrutura interna da Universidade.  

O Aniversário do Instituto Metodista foi comemorado com a realização de um culto 

em ação de graças, que ocorreu no Salão Nobre. Neste momento, se fez também uma 

homenagem aos funcionários, que completaram 10, 15, 20, 25, 30, 35 e  40 anos de serviços 

prestados à Instituição. Vale ressaltar que este evento, acompanhado in loco por esta 

pesquisadora, é produzido desta forma há vários anos, o que tem mostrado certo desgaste em 

seu formato, como se percebe a seguir.    

Além do culto (que contou com a participação de 389 pessoas), foi feito um show do 

cantor Nando Reis (que teve a presença de 450 pessoas), como uma forma de incrementar as 

comemorações em torno do Aniversário do Instituto Metodista. Tal evento foi acompanhado 

por esta pesquisadora à distância, já que não havia sido previsto no planejamento inicial das 

comemorações da Universidade, o qu e não deu tempo hábil ao seu acompanhamento 

presencial. Ele também é narrado nas próximas páginas. 

O primeiro ponto quanto ao Aniversário do Instituto Metodista é a comunicação usada 

em sua realização. Apesar de se mostrar como uma plataforma comunicativa, capaz de lançar 

mão e a gregar em si mesmo diversas atividades comunicacionais, o e vento em tela usou 

poucas opções comunicacionais. Foram feitos:  

1)  U m convite, enviado eletronicamente ao e-mail institucional (da Metodista) dos 

funcionários;  

2)   Uma mensagem na intranet para todos os funcionários.  

3) Uma mensagem de e-mail elaborada especificamente para os funcionários 

homenageados, convidando-os nominativamente a participar da solenidade.  

4)  U m convite oral feito pelos ocupantes de cargos de chefia, que reforçaram a 

comunicação sobre a realização do e vento com dois públicos em específico: primeiro, os 

funcionários de suas equipes agraciados com a homenagem de tempo de serviço prestado e, 

segundo, os funcionários que porventura não tivessem acesso frequente ao e-mail institucional 

(funcionários do setor de limpeza e jardinagem, por exemplo). 

5) Três matérias no site da Metodista, falando sobre os eventos comemorativos. 
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Há que se perceber que as estratégias comunicativas usadas neste evento não são tão 

expansivas quanto às usadas no D ia da Universidade Aberta. Não houve postagem no 

Facebook, nem atuação no Twitter, o que  excluiu o us o das redes sociais que poderiam 

parabenizar o Instituto e aq ueles que dele fazem parte.  N ão foram utilizados, também, 

mensagens de celular, cartazes, faixas e vídeos, que poderiam ter feito referência ao evento e 

ao aniversário em relação aos seus públicos.  

No jornal da Metodista (referente aos meses de outubro e novembro de 2013 – época 

da comemoração) também não houve menção ao evento. A matéria de capa do periódico 

versou sobre os planos da Universidade para os próximos quatro anos, porém nenhuma 

citação foi feita ao tema. As estratégias comunicacionais deste evento são expostas na 

ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Estrutura comunicacional usada no Aniversário do IMS 

 

         Convite eletrônico          Comunicação através das chefias 

 

         Site               Aniversário do IMS 

  

                       

        Mensagem na intranet                        Aos homenageados  

            – convite nominal eletrônico 

  (Da autora)         

 

Passa-se, assim, à análise das ações comunicativas utilizadas pela Universidade para a 

comemoração do Aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior. 

 

4.7.1. O convite eletrônico do evento 
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Analisando-se as estratégias comunicativas usadas, inicia-se com o convite eletrônico, 

chamado internamente de ‘mensagem geral’, enviado para o e-mail institucional de todos os 

funcionários. Com um layout simples, que cotinha apenas a logomarca da Universidade e o 

texto, tal comunicação foi enviada no dia 11 de outubro de 2013, ou s eja, com antecedência 

de seis dias para a realização do evento.  

O assunto do e-mail também chama atenção: “Culto em Ação de Graças – 43 anos do 

IMS”. É possível perceber que a menção ao culto aparece em primeiro lugar e, somente 

depois, se faz a citação aos 43 anos do IMS, dando ênfase ao caráter religioso do evento. No 

texto, uma citação bíblica logo no início, reforça a referência ao evento religioso. O convite 

chama o público interno a participar do evento como se vê a seguir: 

 
De: Universidade Metodista de SP  
Enviada em: sexta-feira, 11 de outubro de 2013 14:49 
Para: Universidade Metodista de SP 
Assunto: Culto de Ação de Graças - 43 anos do IMS 

 
  

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus”. 

Romanos 8.28a 
  
A Direção Geral do Instituto Metodista de Ensino Superior tem a honra de 

convidá-lo/a para o momento de celebração de seus 43 anos de existência e para a 
homenagem aos funcionários que completaram 10, 1 5, 20, 25, 30, 35 e 40 a nos 
prestados à Instituição, no período de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013. 

  
Um Culto de Ação de Graças será realizado no dia 17 de  outubro de 2013 

(quinta-feira), às 15h, no Salão Nobre da Universidade Metodista de São Paulo – 
Campus Rudge Ramos. 

  
Contamos com sua presença!                   
  
Instituto Metodista de Ensino Superior 

  
 Vale dizer que o convite é, normalmente, o primeiro contato que o público tem com o 

evento. É ele que dá o tom, que tece a ideia do que o público irá encontrar na solenidade. Um 

convite que não contém atrativo, que não impressiona, que não chama atenção, revela um 

evento na mesma proporção. Portanto, há que se dizer que essa simplicidade e a menção à 

religiosidade, imbricada nesta comunicação, exibe o que  o evento será: pouco atrativo aos 

olhos dos funcionários como se constatará dos questionários exibidos no próximo capítulo 

desta dissertação.   

 

4.7.2. A comunicação feita pelos gestores sobre o evento 
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 A comunicação feita pelos gestores de forma oral funciona como uma forma de 

reforçar o convite já enviado por e-mail ao público interno, funcionários e professores da 

Instituição. Tal ação foi realizada com dois públicos em especial:  

- Primeiro aqueles que seriam homenageados, já que sua participação era 

imprescindível ao evento. No momento da homenagem, os funcionários receberiam um pin da 

Instituição e um certificado que atestava sua dedicação e profissionalismo;  

- Em segundo lugar, a comunicação oral foi feita pelas chefias como forma de atingir 

os funcionários que não acessam, ou pouco acessam, o e-mail da Instituição, como é o caso de 

funcionários dos setores de jardinagem e limpeza.       

Esse reforço oral mostra-se importante como uma forma de valorizar aqueles que estão 

sendo homenageados, que se sentem ainda mais prestigiados com o convite pessoal e físico, e 

ainda como forma de atingir os funcionários mais simples, que não têm acesso contínuo ao 

mundo virtual, exigido, neste caso, como condição de acesso ao convite eletrônico do evento.  

 

4.7.3. A mensagem da intranet sobre o evento 

Considerada pela Universidade como o canal oficial de comunicação com o públ ico 

interno, a intranet também foi usada para potencializar o e vento. A informação sobre a 

realização do mesmo foi posta na rede interna de computadores de modo a convidar os 

funcionários a participar do momento de confraternização organizacional que seria realizado 

no Salão Nobre.   

 

4.7.4. O convite aos homenageados do evento 

Para os homenageados, além do convite eletrônico encaminhado, houve o recebimento 

de um convite exclusivo, particular e nominal para que participassem da solenidade. Eis a 

comunicação enviada: 

 
  “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus”. Romanos 8.28a 

 
Caro (NOME DO FUNCIONÁRIO), 
  
O Instituto Metodista de Ensino Superior tem a honra de convidá-la para a 

celebração dos 43 anos de vida. 
Para celebrar esta ocasião, um Culto de Ação de Graças será realizado no dia 

17 de outubro, às 15 horas, no S alão Nobre da Universidade Metodista de São 
Paulo, campus Rudge Ramos. 

 Neste momento, você será especialmente homenageada por participar da 
história do IMS há 20 anos. Sua presença é imprescindível e nos dará muita 
alegria! 
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Wilson Roberto Zuccherato      Prof. Dr. Marcio de Moraes         Bispo Stanley da 
Silva Moraes                                                             
Diretor-Geral                     Reitor                         Presidente do Conselho Diretor      
                                            

 O texto, bem semelhante ao enviado aos demais funcionários convidados, lembra que o 

funcionário será homenageado por sua contribuição à história do IMS e que a Instituição 

conta com sua presença. Vale ressaltar que esta comunicação foi também enviada para o e-

mail institucional da Metodista, o que  acaba por dificultar a comunicação, já que muitos 

funcionários não acessam esta conta por motivos diversos.  

 

4.7.5. O site da Metodista e o evento 

O portal da Instituição foi acompanhado durante os dias que precederam o evento e 

também durante os dias posteriores ao Aniversário do Instituto Metodista. Durante este 

período, foram encontradas apenas três matérias fazendo referência ao tema. A primeira foi 

posta no por tal da metodista, porém, não na página principal, mas dentro do espaço da 

Faculdade de Teologia, o que demonstra que o evento é realmente importante para tal parcela 

da Instituição. Esta foi a única menção feita através do site e anterior ao evento, funcionando 

como forma de convidar o públ ico para a comemoração. A matéria (integrante dos anexos 

desta dissertação) foi divulgada em 16 de  outubro de 2013, um  dia antes de o e vento 

acontecer, com o título: Instituto Metodista de Ensino Superior faz aniversário e homenageia 

funcionários/as.  

    A ênfase à religiosidade não se faz tão presente na matéria. O foco é p ara as 

homenagens que serão feitas aos funcionários. No texto, cita-se uma lista de funcionários da 

Faculdade de Teologia que serão homenageados e se dá os parabéns a eles. Em seguida, diz 

que a comemoração é voltada ao público interno da Metodista, mas que todos “os interessados 

em acompanhar a cerimônia são bem-vindos” (Disponível: 

<http://www.metodista.br/fateo/noticias/instituto-metodista-de-ensino-superior-faz-

aniversario-e-homenageia-funcionarios-as>. Acesso em: 18 out. 2013).  

No dia 21 de outubro de 2013, quatro dias após a realização do evento, é postada, no 

portal, uma nova matéria (constante nos anexos desta dissertação) fazendo o registro do que 

aconteceu no evento com o t ítulo: IMS comemora 43 anos com Culto de Ação de Graças e 

homenageia funcionários. O relato do evento, apesar de trazer uma foto dos homenageados, 

mostra-se bastante sucinto, não trazendo sequer o nome dos funcionários homenageados. No 

primeiro parágrafo, se fala na comemoração dando informações básicas da realização do 

http://www.metodista.br/fateo/noticias/instituto-metodista-de-ensino-superior-faz-aniversario-e-homenageia-funcionarios-as
http://www.metodista.br/fateo/noticias/instituto-metodista-de-ensino-superior-faz-aniversario-e-homenageia-funcionarios-as
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evento e enfatizando apenas que foram homenageados aqueles com mais de 10 a nos de 

serviços prestados, não citando que as homenagens foram cedidas aqueles com 10, 15, 20, 25, 

30, 35 e  40 anos de serviços prestados à Instituição. Fala-se ainda do pronunciamento do 

reitor e do diretor geral do IMS, como autoridades presentes no evento. A maior parte do texto 

(exatamente seis parágrafos, dos noves constantes no texto inteiro), no entanto, é composto 

pelo depoimento de uma das homenageadas. Ao final, faz-se um link para as fotos relativas ao 

show do cantor Nando Reis, também promovido em comemoração à data. Vê-se, então, um 

relato pouco explicativo, que traz breves informações sobre a realização do e vento e que 

demora muito a ser divulgado no portal.   

 
4.7.6. O show com o cantor Nando Reis 

Além do culto em ação de graças e d a homenagem aos funcionários, um show do 

cantor Nando Reis também fez parte das comemorações do Aniversário do Instituto Metodista 

do ano de 2013. Um convite foi enviado aos funcionários por e-mail, chamando atenção para 

o evento realizado no dia 20 de outubro de 2013, no Salão Nobre. O envio foi no dia 14 de 

outubro, seis dias antes da realização do evento, como se vê a seguir:  

 
De: Universidade Metodista de SP  
Enviada em: segunda-feira, 14 de outubro de 2013 17:55 
Para: Universidade Metodista de SP 
Assunto: Nando Reis se apresenta na Metodista 

  
Em comemoração aos 43 anos do I nstituto Metodista de Ensino Superior, a 

Metodista irá proporcionar aos funcionários técnico-administrativos e docentes um 
show acústico do cantor e compositor Nando Reis. 

  
O show será realizado no Salão Nobre no próximo domingo, dia 20 de outubro, 

às 18h, e co ntará com a ap resentação de canções que marcaram os 30 anos de 
carreira de Nando Reis. 

  
Para participar, se inscreva, por meio do formulário. O preenchimento correto 

de todos os campos e o envio do formulário já garantem a sua inscrição. 
  
No dia da apresentação, o estacionamento do Campus Rudge Ramos estará 

aberto aos participantes e a entrada tanto de veículos como de pedestres será 
exclusivamente pela Rua Alfeu Tavares.  Além disso, o crachá da Metodista deverá 
ser apresentado no Salão Nobre. 

  
Mas não perca tempo! As vagas são limitadas. 
  
Instituto Metodista de Ensino Superior 

 
No texto, é feito primeiramente, o convite para a participação no evento exclusivo para 

técnicos-administrativos e professores. A menção à comemoração do Aniversário do IMS não 

http://www.surveymonkey.com/s/M9M29LQ
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é realizada no assunto do e -mail que diz: Nando Reis se apresenta na Metodista, mas é 

abordada logo na primeira linha do convite que chama os funcionários a participar do show 

acústico. 

O convite explica que a inscrição dos funcionários devia ser feita pela internet por 

meio de um formulário eletrônico. As vagas foram limitadas (450 funcionários participaram) 

e, a partir do momento que foram preenchidas, não havia mais como se inscrever como se vê 

abaixo no sistema elaborado para tal finalidade:  

 

Figura 16 – Sistema de inscrições online para show do cantor Nando Reis 

 

 
 (Disponível em: <http://www.surveymonkey.com/s/M9M29LQ>. Acesso em 23 out. 2013). 
 

Algumas orientações quanto aos procedimentos para o di a do evento também foram 

dadas no c onvite. Nele, se falava do e stacionamento do campus, que estaria aberto aos 

participantes; da entrada de veículos e de pedestres, que seria feita exclusivamente pela Rua 

Alfeu Tavares e, além disso, da necessidade de exibição do crachá no Salão Nobre da 

Metodista.   

No site da Metodista, o evento foi divulgado na terceira e ú ltima matéria (em anexo 

nesta dissertação) que faz referência ao Aniversário do IMS. Logo no primeiro parágrafo, se 

diz que o show foi destinado a funcionários e docentes e que fez parte das comemorações de 

43 anos do Instituto. O relato mostra-se mais completo, se comparado ao de cobertura do 

culto. Nele, há uma citação do cantor que diz ter sido inspirado a tocar violão por dois 

http://www.surveymonkey.com/s/M9M29LQ
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professores: “Aqui na Universidade sei que temos grande professores e eu acho admirável 

essa relação que o aluno tem com o professor e vice-versa, faz toda a diferença”. (Disponível 

em: <http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-

nando-reis>. Acesso em: 15 nov. 2013). Ao final, há uma foto do cantor durante o evento e um 

link para mais informações. 

  

4.8. O Aniversário do Instituto Metodista: aspectos positivos e negativos  

 

Neste tópico, será feita a indicação dos principais pontos positivos e negativos 

visualizados por esta pesquisadora in loco durante a realização do Aniversário do Instituto 

Metodista, no dia 17 de outubro de 2013. Iniciando a exposição com os temas avaliados como 

positivos poderia se citar a l impeza e o rganização do local, feita antes que a comemoração 

iniciasse por funcionários da Universidade. Tal ponto, apesar de estrutural, é importante já que 

demonstra o zelo por parte da organização em relação ao evento que será realizado em suas 

dependências e a preocupação em bem receber seu público. A seguir a limpeza do local sendo 

feita a cerca de uma hora da realização do evento: 

 

Imagem 22 – Limpeza do local do evento 

 
 

Outro ponto que cabe ser ressaltado de forma positiva é uso de uma intérprete da 

língua brasileira de sinais, que esteve presente durante toda a solenidade, fazendo a tradução 

http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis
http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis
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do que ocorria no S alão Nobre, incluindo mensagens faladas e músicas tocadas, como se 

depreende da foto: 

 

Imagem 23 - Intérprete da língua brasileira de sinais durante o evento 

 
 

Ainda tratando dos pontos positivos, pode-se dizer que os chocolates, dados como 

souvenir aos participantes foram bem aceitos. Cada pessoa que deixava o evento recebia o 

doce com uma mensagem da Metodista, que dizia: “Parabéns por participar da história do 

IMS – 43 anos – Instituto Metodista de Ensino Superior”. A pequena lembrança do evento foi 

registrada na foto a seguir: 

 

Imagem 24 – Brinde dado aos participantes do evento 
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A organização do cerimonial também se fez presente durante o evento. Uma mesa foi 

disposta do lado externo ao Salão Nobre para colocar os diplomas que seriam concedidos aos 

homenageados, tais diplomas estavam devidamente assinados (pelo reitor, pelo diretor-geral e 

pelo presidente do Conselho Diretor) e impressos, o que  indica o c uidado com o pr eparo 

prévio do evento. A equipe de apoio ao evento também estava devidamente identificada com 

roupa própria e pronta para fazer a entrega dos chocolates e diplomas de homenagem, porém 

uma falha cabe ser ressaltada. Ao perguntar a u m dos integrantes da equipe como seria o 

evento, esta pesquisadora se deparou com a resposta: “não sei, nós só vamos fazer a 

distribuição dos chocolates”, o que aconteceu no caso em tela é muito comum em eventos. 

Apesar do integrante da equipe saber da sua atribuição, ele não tem noção do todo. Não sabe 

do que trata do e vento, de seu andamento, do q ue será realizado. Tal falha compromete o 

acontecimento e, consequentemente, a imagem organizacional. Nas fotos, a equipe de 

cerimonial e os diplomas concedidos: 

 

Imagem 25 – Mesa de cerimonial 

 
 

Imagem 26 – Certificado concedido aos funcionários homenageados 
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Feito este parênteses para falar deste ponto negativo visualizado no evento, voltam-se 

aos pontos positivos e, desta vez, o foco é para a socialidade presente no Culto em Ação de 

Graças. Uma das características principais do evento é o seu apelo social, ou seja, a conexão 

que consegue estabelecer entre as pessoas, promovendo momentos de confraternização, 

relacionamento e diálogo. Tal característica mostra-se claramente neste evento. No momento 

específico da saudação, os participantes que estavam presentes no evento congratularam-se, 

cumprimentaram-se, riram uns com os outros, em um momento de convivialidade e de ligação 

afetiva que se pode perceber a partir das fotos: 

 

Imagem 27 - Momento de convivialidade registrado durante o evento 

 
 

Imagem 28 - Momento de confraternização registrado durante o evento 
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Tais momentos entre os funcionários da Instituição são importantes, já que permitem 

que se liguem ou pelo menos conheçam funcionários que trabalham na mesma organização. A 

afetividade presente nas fotos revela o t om integrador e emotivo que o e vento pode trazer 

consigo. O último ponto positivo a ser exposto é a presença da música durante a celebração. 

Diversas canções ligadas a igreja foram entoadas, o que alegrou o ambiente e fez com que os 

funcionários se conectassem ao momento como se vê a seguir: 

 

Imagem 29 – Apresentação musical durante o evento 

 
 

Quanto aos pontos negativos, pode-se começar com a falta de cuidado com a 

identificação do local onde ocorreria o evento. A principal placa indicativa do Salão Nobre 
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encontrava-se no dia do evento com algumas letras faltando, o que demostra a ausência de 

zelo com esta parte do evento, como se vê a seguir: 

 

Imagem 30 – Placa deteriorada no local de realização do evento 

  
  

O ambiente do evento também se mostrou pouco atrativo para recepcionar o público 

participante. Sem decoração específica, a entrada do a uditório não tinha nenhum tipo de 

identificação do evento. O local, apesar de ser bastante bem cuidado, poderia ter recebido 

algum tipo de identificação referente ao evento. No palco, estavam apenas o telão de imagens 

e duas faixas com o nome da Metodista, uma inclusive encoberta, como se vê nas fotos: 

 

Imagem 31 – Marca da Metodista coberta pelo telão 
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 Talvez a falta de atratividade, de decoração específica e de identificação comunicativa 

seja um dos fatores que levou o e vento a ter pouca adesão por parte do públ ico. O culto 

começou com cerca de um terço do Salão Nobre preenchido. Aos poucos, mais funcionários 

foram chegando, mas mesmo assim a quantidade não foi suficiente para preencher o lugar por 

completo. Vale dizer que a Metodista possui, segundo seu balanço social (Disponível em: 

<http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/apresentacao/perfil-da-organizacao>. 

Acesso em: 15 nov . 2013), 1741 f uncionários, quantidade que daria para lotar três Salões 

Nobres, com capacidade para 497 lugares cada. Apesar disso, acredita-se que para os 

funcionários homenageados, a recepção do e vento foi positiva. Estas funcionárias, por 

exemplo, fizeram questão de ser fotografadas para esta pesquisa exibindo seus diplomas e 

pins:  

 

Imagem 32 – Funcionários homenageadas durante o evento 

http://www.metodista.br/balanco-social/balanco-social/2011/apresentacao/perfil-da-organizacao
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Finalizando este capítulo, e d epois de realizadas as primeiras análises do Dia da 

Universidade Aberta e do Aniversário do Instituto Metodista de Ensino Superior, pode-se 

dizer que os eventos são plataformas comunicacionais estratégicas, ou seja, agregam diversas 

atividades comunicacionais que podem contribuir, e muito, com a organização na persecução 

de seus objetivos e metas. Quando usados de forma plena e integrada, têm o c ondão de 

beneficiar a instituição em relação a sua vertente institucional, trabalhando sua imagem e 

reputação, e em relação a sua vertente mercadológica, contribuindo para a aquisição de seus 

produtos e serviços.  Feitas as observações, cabe agora passar à opinião dos públicos quanto 

aos eventos, percebendo o que  de fato foi apontado por eles através dos questionários 

aplicados.  
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Capítulo V – OS QUESTIONÁRIOS E A ENTREVISTA 
 

“Aqui a gente pôde encontrar muito mais do que estava imaginando” – 
participante do Dia da Universidade Aberta 

 
“É sempre a mesma coisa, não tem atração diferente, parece uma coisa enlatada” 

- participante do Aniversário do IMS 
 
 
 
 No capítulo anterior, iniciou-se a análise dos dois eventos que compõem o e studo de 

caso desta dissertação: Dia da Universidade Aberta (evento voltado ao público externo da 

Universidade Metodista de São Paulo) e Aniversário do Instituto Metodista de Ensino 

Superior (evento direcionado ao público interno desta mesma instituição). Viu-se a estrutura 

comunicativa que os dois eventos utilizaram e, ainda, fez-se uma avaliação dos pontos 

positivos e negativos visualizados e fotografados in loco por esta pesquisadora.   

 Agora, cabe exibir a visão do público sobre estes acontecimentos, refletindo a percepção 

dos participantes coletada a partir de 92 q uestionários aplicados no D ia da Universidade 

Aberta e 40 questionários aplicados no Aniversário do Instituto Metodista. Ainda neste 

capítulo, será exposta a entrevista realizada com o Diretor de Marketing e Comunicação da 

Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Roberto Garcia Salles, realizada na busca de 

entender o desenvolvimento dos eventos pela Instituição.  

 

5.1. Os questionários do DUA: sua elaboração e aplicação 
 

A elaboração dos questionários (que ora se apresentam como formas de coletar as 

percepções do públ ico do Dia da Universidade Aberta) foi iniciada bem antes da data de 

realização do e vento. Ainda no m ês de julho, foram elaboradas as perguntas e depois de 

analisadas fez-se um pré-teste, para que, como o pr óprio nome sugere, se realizasse uma 

avaliação do que stionário que seria aplicado. Tal pré-teste foi concretizado no I ntercom 

Nacional, evento científico promovido na Universidade Federal do Amazonas, Manaus-AM. 

Foram aplicados, no di a 06 de  setembro de 2013, vi nte questionários com pessoas 

participantes do evento. Depois de realizado este pré-teste, foram feitos alguns ajustes que 

possibilitaram que as perguntas ora apresentadas se tornassem ainda mais diretas e claras. 

Após este trabalho, partiu-se para o e fetivo emprego destes instrumentos junto ao público 
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participante do Dia da Universidade Aberta na busca de se perceber suas impressões sobre o 

evento. 

A aplicação ocorreu durante a r ealização do DUA, já que, neste momento, os 

participantes tinham acabado de experimentar o evento, tendo uma memória recente de tudo o 

que viram de positivo e de negativo e, portanto, podendo narrar com melhor qualidade suas 

percepções. O emprego de tais instrumentos (cujo modelo consta nos apêndices desta 

dissertação) foi iniciado por volta das 11 horas da manhã do dia 28 de setembro de 2013, no 

campus Rudge Ramos. Tal horário foi estabelecido levando-se em conta o momento de início 

do evento, 10 hor as da manhã daquele dia. Isso porque com uma hora de seu início, os 

participantes já haviam tido a oportunidade de circular pelo espaço, possuindo, então, uma 

visão geral do campus e do acontecimento que nele se desenvolvia, o que facilitaria as 

respostas.  

Os questionários foram aplicados por três pessoas (esta pesquisadora e dois 

estagiários), que abordando os participantes do evento, faziam as perguntas e an otavam as 

respostas. No Dia da Universidade Aberta, em 5 hor as de evento, foram aplicados 92 

questionários, com a estrutura que se expõe a seguir.  

Na primeira parte do que stionário, composta por quatro perguntas, foram coletadas 

informações sobre o participante. Nela, se questionou a profissão, a idade e o sexo e ainda se 

perguntou se o vi sitante já havia comparecido outras vezes ao DUA e, em caso positivo, 

quantas vezes. Logo após, a pergunta era: como ficou sabendo do evento, tendo as opções: 

redes sociais, e-mail, jornal, rádio, site, televisão, amigos, pelo colégio em que estuda e outro, 

caso em que os participantes tinham a liberdade de apontar a forma através da qual tomaram 

conhecimento do acontecimento. A última pergunta desta parte do questionário versava sobre 

a relação com a M etodista, questionando se o participante já era aluno, parente de aluno, 

docente ou técnico-administrativo da Universidade ou se era alheio à Metodista, sendo apenas 

um visitante ainda sem vínculo com a Instituição. A opção ‘outro’ também foi oferecida nesta 

questão para aqueles participantes que não se enquadrassem em nenhuma destas alternativas. 

A segunda parte do questionário foi composta pelas percepções do participante, ou 

seja, pelo que ele viu e apreendeu do evento. Assim, as questões de 5 a  12, versaram sobre 

suas opiniões, perguntando, primeiramente, se julgava como ótimo, bom, regular, ruim ou 

péssimo os seguintes itens: a duração do evento, o a mbiente de realização, o m aterial 

distribuído, a comunicação da Universidade com os participantes, a pontualidade da 

Universidade, a sinalização de acesso ao evento, as atividades desenvolvidas, o conhecimento 

e habilidades adquiridos, a relevância do evento e a divulgação. Houve, ainda, uma questão 
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que abordou o porquê de o visitante estar participando daquele evento, tendo como opções: 

para conhecer a i nfraestrutura da Metodista; para saber dos cursos oferecidos; para receber 

informações sobre vestibular, profissões e mercado de trabalho; para acompanhar a turma; 

para participar de oficinas, palestras e v isitas guiadas; para vivenciar um pouco da vida 

universitária ou, ainda, não sei dizer.  

Depois disso, a pergunta era: você participaria de outros eventos da Metodista? Sendo 

as opções sim, não ou talvez e, na sequência, a pergunta: você recomendaria este evento para 

outras pessoas? Tendo as mesmas opções de respostas, só que desta vez com o pe dido de 

explicação do por que. A nona pergunta pede a opinião do participante sobre a possibilidade 

da Metodista fazer mais eventos como o D UA. Foram opções: concordo, concordo 

totalmente, discordo, discordo totalmente e sem opinião. Na décima questão, as opções são 

sim, não ou indiferente relativamente aos itens: gosto mais da Metodista depois deste evento, 

este evento me deixará uma boa recordação da Metodista, considero que este evento foi uma 

boa forma de comunicação com a Universidade e, ainda, a minha vontade de estudar na 

Metodista aumentou depois deste evento. 

Na penúltima questão, a pergunta era: você mudou sua percepção sobre a Metodista 

depois deste evento, sendo as respostas sim ou não e, ao final, em caso positivo, por que. A 

pergunta que fecha o qu estionário do D UA é: na sua avaliação, o e vento foi: ótimo, bom, 

regular, ruim ou pé ssimo e, ainda, o pe dido de que o pa rticipante explique o por quê da 

resposta. Esta foi a estrutura e as perguntas usadas nos questionários aplicados no D ia da 

Universidade Aberta. As respostas dadas pelos participantes do evento serão analisadas a 

seguir. 

 

5.2. Os dados dos questionários aplicados no DUA 

 Os primeiros questionamentos feitos versaram sobre a profissão, a idade e o sexo do 

participante do D ia da Universidade Aberta. Tais indagações foram feitas no s entido de 

entender quem é o públ ico participante do evento, traçando, ainda que minimamente, um 

perfil dos visitantes da Universidade naquele evento. 

 

As profissões 

Assim, quanto às profissões, viu-se que a mais encontrada nos 92 e ntrevistados é a de 

estudante com 75 aparições. Em seguida, estão: quatro auxiliares administrativos, dois 

professores, dois estagiários e outras profissões que aparecem somente uma vez dentre os 

entrevistados. Com este dado, já é possível tecer uma ideia do t ipo de público o qua l a 
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Universidade recebeu em seu campus: eminentemente estudantil. Esta informação é 

importante para que se estabeleça uma mensagem adequada aos gostos e preferências destes 

visitantes, favorecendo-se o relacionamento entre a U niversidade e este público. Abaixo, a 

representação das profissões encontradas:  

 

Gráfico 1 – Profissões encontradas dentre os entrevistados no DUA 

82%

2%
1% 1%

1%
5%

1%
2% 1% 1% 1% 1% 1%

Estudantes Professores

Auxiliar de Produção Assistente de Vendas

Assistente Administrativo Auxiliares Administrativos

Empacotadora Estagiários

Telemarketing Dona de Casa

Comerciante Atendente

Cozinheira

  

A idade 
A idade foi outro item perguntado aos entrevistados ainda na tentativa de tecer um 

perfil do públ ico participante do evento em tela: Dia da Universidade Aberta. Viu-se que, 

dentre os visitantes do campus, 37 pos suem 17 anos; 22 pos suem 16 a nos; 11 possuem 18 

anos; 6 possuem 15 anos; 5 possuem 19 anos, apenas 1 possui 14 anos e, também, 1 possui 20 

anos. Além deles, nove têm mais de vinte anos, com idades que variam entre 22 e  45 anos 
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(foram encontrados participantes com 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 27 anos, 40 anos, 

42 anos e 45 anos). Percebe-se, então, um público extremamente jovem (a maior parte 

possuindo 17 anos), representado a partir do gráfico a seguir:  

 

Gráfico 2 – Faixa etária encontrada no DUA 
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O Sexo 
 O sexo foi outra informação obtida a partir dos questionários aplicados ao público 

participante do Dia da Universidade Aberta. Verificou-se que dos 92 respondentes 59 eram do 

sexo feminino e 33 do  sexo masculino. As mulheres formaram, então, a maior parte do 

público do evento (65% do total de entrevistados), outro dado de relevância para se pensar nas 

ações a serem desenvolvidas pela Organização nos próximos anos. O gráfico traz a 

representação dos sexos:  

 
Gráfico 3 – Gêneros encontrados no DUA 
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A participação 
 A próxima questão visa saber se o vi sitante do campus participou do D ia da 

Universidade Aberta pela primeira vez ou se já havia participado de outras edições do evento. 

O objetivo é entender se a Universidade está tratando com um público que se repete no 

decorrer dos anos ou se são recebidos novos visitantes a cada edição do evento. Tal 

informação é f undamental na medida em que permite que a Universidade programe-se em 

relação às próximas edições do acontecimento. Se estiver diante de um mesmo público, que 

frequenta o evento todos os anos, o t rabalho para encantá-lo e surpreendê-lo deve ser ainda 

mais árduo. Se se tratar de um público que se renova a cada edição, o trabalho continua, mas 

de forma mais branda, sem a necessidade de se reestruturar por completo todas as atividades 

de um ano para o out ro. Diante das respostas, se vê que o públ ico do evento é sempre 

diferente, ou seja, não se repete no decorrer dos anos. Dos 92 entrevistados, 89 disseram estar 

participando pela primeira vez do evento, enquanto somente 3 afirmaram já ter participado de 

outras edições. Desta forma se demonstra no gráfico: 

 

Gráfico 4 – A participação no evento 
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A informação sobre o evento 
 Aqui, o propósito é saber como o participante teve notícia do evento. A informação é 

útil para que a Universidade perceba onde deve intensificar sua comunicação, empreendendo 

maiores esforços nos veículos mais citados. Desta forma, dentre os 92 e ntrevistados, se 

verificaram: 62 pe ssoas que disseram saber do evento pelo colégio em que estudam; 13 

pessoas que souberam do evento por amigos; 8 pessoas que tiveram notícia do DUA pelo site 

da Metodista; e 7 vi sitantes que apontaram outros meios de comunicação. Além delas, uma 

pessoa indicou as redes sociais e outra o e-mail como forma de informação a respeito do 

evento. Jornal, televisão e rádio não foram mencionados como fontes de informação. Estes 

dados representam um indicativo de que a Universidade deve focar suas ações nos colégios de 

ensino médio e, portanto, nos professores, coordenadores e demais integrantes da educação 

desta faixa etária, principais fontes de informação para os participantes do evento. A 

representação destes dados encontra-se no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 5 – Fontes de informação sobre o evento 
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A relação com a Universidade 
 Neste ponto, o objetivo é saber se o respondente já se relaciona com a Universidade 

(sendo aluno, parente de aluno, técnico-administrativo ou doc ente) ou se é alheio a ela, 

assumindo a condição de visitante externo. Dos 92 entrevistados, 88 s e disseram visitantes 

externos, não tendo qualquer relação com a Metodista. Apenas uma pessoa afirmou ser 

docente da Universidade, enquanto dois se declararam alunos da Metodista e um afirmou ser 

pai ou pa rente de aluno. Tais dados levam a perceber que o públ ico deste evento é 

eminentemente formado por visitantes alheios à Universidade, ou seja, um público externo ao 

ambiente da Metodista e, portanto, com bastante interesse por informações sobre a vida 

universitária. Não foi registrado nenhum técnico-administrativo como participante do evento 

como se depreende do gráfico a seguir:  

 

Gráfico 6 – A relação do participante do evento com a Metodista 
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Finalizada esta parte do questionário, cabe revelar o perfil do público participante do 

Dia da Universidade Aberta, descortinado a partir dos questionários aplicados. É possível 

dizer que os participantes deste evento são prioritariamente estudantes (82%), na faixa de 16 a 

17 anos (64%) e que a maior parte deles é do sexo feminino (65%). Este público participa, em 

sua esmagadora maioria, somente uma vez do evento (97%) e fica sabendo do mesmo através 

do colégio em que estuda (67%). Os visitantes são, portanto, alheios à Universidade (96%), 

não tendo relação com ela, mas pretendendo conhecer sua estrutura através do evento. Vê-se, 

assim, que a Instituição está tratando com um público de alunos do ensino médio, 

extremamente jovens, que possuem uma linguagem e características próprias. O ambiente e as 

atividades do evento devem ser pensados, desta forma, com foco neste perfil. 

O objetivo do evento é estabelecer uma melhor comunicação entre a Universidade e 

este público, o que acaba por se reverter em novos alunos. A Metodista possui, de acordo com 

os resultados encontrados, somente uma oportunidade para encantar estes visitantes já que 

eles participam, em sua grande maioria, somente uma vez do evento. O canal mais fácil para 

atingi-los é a escola, sendo através dela que a maior parte dos alunos entrevistados ficou 

sabendo do evento. É necessário, portanto, que a Universidade reforce o c ontato com os 

integrantes deste universo, implementando ações que envolvam tanto o ambiente universitário 
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como o ambiente escolar. Visitações ao campus, atividades vocacionais, palestras e at os de 

entretenimento são estratégias válidas para estabelecer contato com este público de intenso 

valor para a Universidade.        

 

Percepções do participante 

Já tendo sido desvendado o pe rfil do públ ico participante do Dia da Universidade 

Aberta, passa-se a segunda parte dos questionários, iniciando a busca pelas percepções dos 

visitantes. Na primeira pergunta, se pediu para que os participantes avaliassem como ótimo, 

bom, regular, ruim ou péssimo os seguintes itens: duração do evento, ambiente de realização, 

material distribuído, comunicação da Universidade com os participantes, pontualidade da 

Universidade, sinalização de acesso ao evento, atividades desenvolvidas, conhecimento e 

habilidades adquiridos, relevância do evento e divulgação.   

 

A duração do evento 

Iniciando-se pela duração do e vento, pode-se dizer que dos 92 e ntrevistados, 38 

julgaram o item como ótimo e, ainda, que 51 pessoas analisaram a duração do evento como 

boa. Apenas 3 disseram ser regular, dos quais dois entenderam que o evento poderia ser mais 

extenso e um disse que o evento era muito longo. Nenhum entrevistado julgou este item como 

ruim ou péssimo. Tais dados levam a crer que a Universidade tem acertado no quesito duração 

do evento. Isso porque, pelos resultados obtidos, vê-se que o público julga como adequada a 

quantidade atual de seis horas, concentradas em um dia (no ano de 2013, um sábado, 28 de 

setembro), para a realização do evento. Assim, chega-se ao gráfico que expressa os números 

citados: 

 

Gráfico 7 – A avaliação da duração do evento 
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O ambiente de realização 
 Quanto ao local de realização do e vento, os resultados também se mostraram 

benéficos à Universidade, 69 pe ssoas disseram que o a mbiente era ótimo, enquanto 22 

julgaram este item como bom. Apenas uma pessoa, registrou o a mbiente do e vento como 

sendo regular, dizendo que faltaram placas de orientação aos participantes. Nenhum 

entrevistado escolheu as opções ruim ou péssimo. Desta forma, vê-se que o ambiente do 

evento, ou seja, o próprio campus Rudge Ramos é tido, pela maioria dos entrevistados, como 

apropriado à realização do evento. O gráfico expõe estas percepções:  

 

Gráfico 8 – A avaliação do espaço de realização do evento 
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O material distribuído 
 Este item também teve, segundo os entrevistados, boa aceitação. Das 92 pessoas, 36 

apontaram o m aterial distribuído como ótimo, 52 disseram ser bom, 4 disseram que era 

regular e nenhum escolheu os itens ruim ou péssimo. O kit dado aos participantes do evento 

era composto por uma sacola da Universidade em que estavam: material de divulgação 

(dentre os quais a R evista Metô), uma garrafa squeeze e um lápis com a logomarca da 

Universidade. Os que apontaram o item como regular, queixaram-se da garrafa, que tinha uma 

tampa que não fechava completamente, e h ouve também quem sugerisse, durante as 

entrevistas, que o kit disponibilizado aos participantes do evento fosse diferenciado por área 

de interesse, o que poderia ser pensado para as próximas edições do evento. Tais percepções 

geraram o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 9 – A avaliação do material distribuído durante o evento 
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A comunicação da Universidade com os participantes 

Neste item, as queixas apareceram mais incisivamente. Das 92 pessoas entrevistadas, 

47 julgaram a comunicação da Universidade com os participantes ótima. 38 disseram que a 

comunicação foi boa, 6 apontaram o item como regular e, pela primeira vez, surgiu uma 

pessoa que julgou o i tem como ruim. As queixas foram a falta de orientação, divulgação e 

comunicação quanto ao evento com os seguintes dizeres: “a gente não sabe pra onde ir”, “a 

gente tá meio perdida aqui” (sic), “tive que perguntar ao meu amigo para saber deste evento”. 

Veem-se, então, duas situações: a p rimeira, que trata da falta de informação no período 

anterior ao evento, caso em que o entrevistado citado diz que recorreu ao amigo para ter 

informações, e a segunda que é a falta de direcionamento dos alunos no dia do evento, já que 

alguns participantes acabam ficando confusos com as diversas atividades oferecidas. A 

primeira queixa poderia ser tratada com uma comunicação mais intensa dentro das próprias 

escolas, como já afirmado nos itens anteriores. Já a segunda poderia ser revertida com um 

espaço, contendo pessoas da organização do evento, que direcionassem os interessados as 

suas áreas de interesse. Um balcão de informações ou sala intitulada “Encontre seu Curso”, 

por exemplo, com informações de onde o participante poderia encontrar o que  buscava. Os 

dados são exibidos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 10 – A avaliação da comunicação 
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A pontualidade da Universidade 

Já a pontualidade do evento foi avaliada positivamente pelos entrevistados. Dos 92 

participantes, 50 disseram que a Universidade foi ótima em pontualidade, 35 afirmaram que 

foi bom e apenas 1 c itou que a pontualidade foi regular, enfatizando que houve demora na 

hora da entrada por conta do credenciamento. Nenhum entrevistou julgou o item como ruim 

ou péssimo. Assim, apresentam-se os dados:  

 

Gráfico 11 – A avaliação da pontualidade da Universidade 
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A sinalização de acesso ao evento 
 A sinalização foi um item que gerou algumas reclamações por parte dos entrevistados. 

40 disseram que a mesma era ótima, 42 afirmaram que era boa, porém 10 pessoas disseram 

que a s inalização do campus era regular. Nenhum entrevistado julgou o item como ruim ou 

péssimo. Os entrevistados reclamaram, no geral, que se perderam no espaço de realização do 

evento e q ue não viram sinalização que fizesse indicação dos locais onde aconteceriam as 

atividades. Os comentários são reproduzidos a seguir: “a gente se perdeu”, “faltou 

orientação”, “a gente se perdeu no campus” e “faltou mais sinalização”, o que demonstra que 

as indicações oferecidas não foram suficientes aos visitantes. Os dados numéricos são 

expostos abaixo:  

 

Gráfico 12 – A avaliação da sinalização do evento 
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As atividades desenvolvidas 
As atividades propostas pela Universidade durante o e vento tiveram uma boa 

aceitação por parte do público. 49 entrevistados as avaliaram como ótimas, 42 disseram ser 

boas e apenas 1 j ulgou o i tem como regular, dizendo não ter gostado das atividades de 

educação física. As opções ruim e péssimo não foram citadas. Esse ponto é fundamental ao 

evento, já que as atividades desenvolvidas figuram como os grandes atrativos oferecidos ao 

público. São elas as responsáveis pelo envolvimento e encantamento dos visitantes, que 

posteriormente, podem se tornar alunos da Instituição. Os dados são exibidos abaixo:   

 

Gráfico 13 – A avaliação das atividades desenvolvidas 
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O conhecimento e habilidades adquiridos 

O conhecimento e habilidades adquiridos também foram julgados pelos participantes 

do Dia da Universidade Aberta. Dos 92 entrevistados, 53 avaliaram o i tem como ótimo, 35 

disseram que foi bom e 4 afirmaram ser regular. Nenhum participante citou as opções ruim ou 

péssimo. Dentre aqueles que afirmaram ser regular, as reclamações foram a falta de clareza 

nas informações dadas sobre os cursos e a impossibilidade de maior aproveitamento devido a 

falta de sinalização no campus, o que  acabou por retardar tais participantes em suas 

atividades. Os dados são expostos no gráfico:  

 

Gráfico 14 – A avaliação dos conhecimentos e habilidades adquiridos 

58%

38%

4%

0% 0%

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

 



196 

A relevância do evento  
A relevância do evento também foi avaliada positivamente pelos entrevistados. 56 

disseram que o mesmo era ótimo neste quesito, 34 afirmaram ser bom e 2 julgaram o evento 

regular. Nenhum participante avaliou o i tem como ruim ou pé ssimo. Um dos entrevistados 

que afirmou ser este item regular justificou sua opção dizendo que o evento tinha sido pouco 

relevante pelo fato da Universidade não possuir o curso que procurava: Arquitetura. Assim, 

foram representados os dados levantados: 

 

Gráfico 15 – A avaliação da relevância do evento 
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A divulgação do evento 

A divulgação do evento é de fato um item que mostrou problemas quanto ao Dia da 

Universidade Aberta. Pela primeira vez, participantes escolheram as opções ruim, 3, e 

péssimo, 1. D entre os demais, 51 a pontaram o i tem como ótimo, 31 como bom e 6 c omo 

regular. A queixa mais citada durante as entrevistas foi a de que o participante afirmava só ter 

tido conhecimento sobre o e vento através da escola. Desta forma, os participantes se 

expressaram: “falta divulgação”, “fiquei sabendo só pela minha escola”, “não vi divulgação 

em nenhum outro lugar”, “não sabia que existia tal tipo de evento. Falta divulgação”. Os 

participantes declararam, a p artir de suas respostas, que querem ser acessados pela 

Universidade através de outros canais, que não somente o colégio em que estudam. Neste 

sentido, poderiam se pensar em ações nas redes sociais e demais locais em que este público se 

concentra. Os dados são exibidos a seguir: 
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Gráfico 16 – A avaliação da divulgação do evento 
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O porquê da participação 
 Nesta pergunta do que stionário, o obj etivo é saber por que o visitante estava 

participando do Dia da Universidade Aberta. As opções eram: para conhecer a infraestrutura 

da Metodista, que teve 28 respondentes; para saber dos cursos oferecidos pela Metodista, com 

42 respostas; para receber informações sobre vestibular, profissões e mercado de trabalho, 

item o qual 9 pessoas escolheram; para acompanhar a minha turma com 3 r espostas; para 

participar de oficinas, palestras e visitas guiadas, que teve 2 respondentes; para vivenciar um 

pouco da vida universitária, com 5 pa rticipantes citando esta resposta; e, por fim, não sei 

dizer, que teve 3 respondentes. Como se percebeu, o item mais citado e que, portanto indica o 

motivo pelo qual maior parte dos visitantes participou do e vento, é saber dos cursos 

oferecidos pela Metodista, sendo o s egundo lugar, também bastante citado nas entrevistas, 

conhecer a infraestrutura da Universidade. Diante destas respostas, é possível dizer que deve 

se priorizar a comunicação da Universidade quanto aos cursos oferecidos e quanto à 

infraestrutura disponível em seus campi como forma de atingir seu público de interesse. Os 

dados são esboçados abaixo:  

 

Gráfico 17 – A razão da participação no evento 
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A participação em outros eventos 

Nesta questão, se buscou saber se o vi sitante do D ia da Universidade Aberta 

participaria de outros eventos promovidos pela Metodista. O resultado foi extremamente 

benéfico à Instituição. 88 respondentes disseram que sim, que participariam de outros eventos 

promovidos pela Universidade, apenas 3 di sseram que não e 1 opt ou pelo talvez. Tais 

respostas mostram o e nvolvimento dos participantes com a Instituição. Ao responder que 

participariam de outros eventos, os visitantes estão dando seu aval à marca, fornecendo a ela a 

oportunidade de sedimentar o relacionamento iniciado. Ao responder que não, os participantes 

mostram sua insatisfação, o que  ocorreu em poucas respostas neste quesito. Assim ficou o 

gráfico:  

 

Gráfico 18 – A possível participação em outros eventos 
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A recomendação 
 Neste quesito, se buscou saber se o participante do DUA recomendaria este evento 

para outras pessoas. Tal questionamento é de fundamental importância na era atual, já que os 

clientes buscam constantemente uma pessoa que possa avalizar determinada Instituição. Desta 

forma, se buscou saber, dentre os participantes, quantos atestariam o evento da Metodista e o 

indicariam para os seus conhecidos. Surpreendentemente, as respostas indicaram a totalidade 

dos entrevistados, 92 p essoas, dizendo que recomendariam o DUA. A aceitação do e vento 

pelos participantes é de fato impressionante. Apesar dos problemas apontados por muitos dos 

visitantes, o e vento é tido como uma boa forma de interação, sendo extremamente 

recomendável às demais pessoas. Desta forma, o gráfico atesta: 

 

Gráfico 19 – A recomendação do evento 



200 

100%

0%0%

Sim Não Talvez

 
Nesta questão, se fez ainda uma pergunta aberta, questionando o porquê da resposta 

acima, ou seja, por que o evento é recomendável a outras pessoas. Dos 92 entrevistados, 87 

responderam à questão e cinco pessoas não ofereceram justificativa. Assim, levando em conta 

as respostas oferecidas, se viu a repetição de algumas ideias e expressões, o que permitiu a 

criação de oito categorias, foram elas: 

 

Quadro 7 – O porquê da recomendação 

  Por que você recomendaria este evento para outras pessoas? 

1. Para obter informação e aprendizado 24 pessoas 

2. Para conhecer os cursos e as áreas de ensino 20 pessoas 

3. Por características do evento em si 8 pessoas 

4. Pela oportunidade de contato com a Universidade 7 pessoas 

5. Pelo ambiente estruturado e agradável 7 pessoas 
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6. Para tirar dúvidas 7 pessoas 

7. Pela experiência 3 pessoas 

8. Respostas gerais 11 pessoas 

 Total: 87 
pessoas 

(Da autora) 

 
A primeira categoria criada à pergunta por que você recomendaria este evento? foi: 

“para obter informação e aprendizado”. Nela, apareceram 24 respostas que faziam menção a 

ideia de que, com a participação no e vento, se poderia obter informação e aprendizado. 

Algumas das respostas são citadas a seguir: “eu recomendaria este evento para as pessoas 

poderem se informar mais”; “porque é um evento bom para obter informações sobre cursos e 

conhecer um pouco mais da Faculdade”; “para obter mais informações”, “porque traz 

conhecimentos e novos olhares”, etc.  

A segunda categoria foi a que os respondentes afirmaram que recomendariam o evento 

“para conhecer os cursos e as áreas de ensino”. Foram 20 respostas neste sentido e dentre elas 

citam-se as seguintes: “eu recomendaria o evento porque ajuda a mudar a visão do estudante e 

fazê-lo decidir o curso que vai escolher”, “porque é interessante, ajuda na escolha dos cursos”, 

“para conhecer melhor os cursos e a Metodista”, “para conhecer outras áreas”, enfim, 

respostas que faziam menção aos cursos e às áreas que os visitantes desejavam conhecer.  

A próxima categoria é aquela na qual os entrevistados, 8 no total, dizem recomendar o 

DUA por características do pr óprio evento, tais como o f ato de ser: “prático e gratuito”, 

“acessível”, “organizado”, “dinâmico” etc. A justificativa pela recomendação do evento 

também se transformou na categoria “pela oportunidade de contato com a Universidade”, com 

7 respostas. Para estes respondentes, o evento deve ser recomendado “para que outras pessoas 

possam conhecer a Faculdade e tirar dúvidas”, “porque, é uma forma de apresentar a 

Metodista ao aluno”, “para conhecer a instituição” etc.  

 Vários entrevistados, 7 no t otal, citaram também o a mbiente da Universidade como 

justificativa para a recomendação, o que gerou a c ategoria “pelo ambiente estruturado e 

agradável”. Assim, disseram que recomendariam: “pelo ótimo ambiente e por trazer 

informações”, “pela localidade e es trutura”, “pelo ambiente bem estruturado e acolhedor”, 
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“pela infraestrutura”, etc. A categoria “para tirar dúvidas” também foi citada por sete pessoas 

durante a aplicação dos questionários. Assim, os visitantes do evento disseram recomendá-lo 

“para tirar dúvidas e ter conhecimento dos cursos”, “para esclarecer dúvidas”, “para tirar 

dúvidas sobre os cursos”, “para tirar dúvidas e ficar bem informada”, entre outros. 

A penúltima categoria é aquela que diz que o e vento é recomendado “pela 

experiência” que proporciona. 3 pe ssoas responderam desta forma ao dizer que: “se é uma 

experiência boa pra mim, é boa para todo mundo”, “ gerou novas experiências”, “é uma 

experiência e oportunidade de contato com o ambiente universitário”.  Na última categoria, 

foram colocadas as respostas gerais, ou seja, aquelas em que os respondentes citaram 

características genéricas sobre o evento. Foram 10 respostas no total, a saber: “recomendaria 

porque é legal”, “porque achei interessante”, “porque é bom”. Assim, depois de expostas as 

categorias às respostas abertas dos 87 participantes, chega-se ao seguinte gráfico: 

 

Gráfico 20 – As razões para a recomendação do evento 



203 

30%

21%1%
11%

10%

9%

6%

4%

8%

Para obter informação e aprendizado

Para conhecer os cursos e as áreas de ensino

Pela imagem da Metodista

Pelas características do evento em si

Pela oportunidade de cotato com a Universidade

Pelo ambiente estruturado e agradável

Para tirar dúvidas

Pela experiência

Respostas gerais

 
Mais eventos 

Nesta pergunta se procurou saber do pa rticipante do Dia da Universidade Aberta se, 

em sua opinião, a Metodista deveria fazer mais eventos como o DUA. As opções dadas eram: 

concordo, que teve 71 respostas; concordo totalmente, item respondido por 20 pessoas; e 

discordo, opção respondida por somente uma pessoa. Os itens discordo totalmente e sem 

opinião não tiveram respondentes. Vê-se aqui mais uma questão que indica um grau alto de 

aceitação do evento e d a própria Instituição que o realiza. A discordância foi atestada por 

somente uma pessoa, enquanto 91 pessoas no total disseram concordar com a realização de 

mais eventos pela Universidade como se vê no gráfico abaixo:   

 

Gráfico 21 – A possível realização de mais eventos 
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A relação com a Metodista depois do evento 

A ideia deste quesito é perceber se há uma relação entre a participação no evento e o 

relacionamento com a instituição. Foram elaborados quatro itens e, em cada um deles, as 

opções de resposta eram sim, não ou indiferente.  

 

Gosto mais da Metodista depois deste evento 

No primeiro item, “gosto mais da Metodista depois deste evento”, 78 pessoas 

responderam sim, atestando que gostavam mais da Instituição depois de participar do evento 

em tela. Apenas uma pessoa disse que não e 13 r esponderam indiferente, afirmando que o 

evento não havia alterado seu sentimento em relação à Universidade. 

 

Gráfico 22 – A afeição pela Metodista depois do evento 
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Este evento me deixará uma boa recordação da Metodista 

No segundo item, “este evento me deixará uma boa recordação da Metodista”, as 

respostas foram as seguintes: 87 pessoas disseram que sim, ou seja, que o evento deixará uma 

boa recordação da Instituição em sua memória, fato extremamente positivo à i magem 

organizacional, e 5 a firmaram ser indiferentes. Nenhuma pessoa optou pelo não. Tal fato 

atesta que o evento é de fato uma estratégia comunicativa que lida com a em oção, o 

sentimento, deixando marcas na memória de seus participantes. Desta forma, são vistas as 

respostas:  

 

Gráfico 23 – A recordação da Universidade depois do evento 
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Considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com a Universidade 

No terceiro item, “considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com 

a Universidade”, 87 pessoas responderam sim, 2 responderam não e 3 foram indiferentes. Tais 

números mostram que o e vento pode ser considerado uma eficiente estratégia 
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comunicacional, usada para que se atinjam os objetivos e m etas da Organização frente aos 

seus públicos de interesse. As respostas são representadas a seguir:  

 

Gráfico 24 – A avaliação do evento enquanto estratégia comunicativa 
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A minha vontade de estudar na Metodista aumentou depois deste evento 

O último item foi “a minha vontade de estudar na Metodista aumentou depois deste 

evento”. Nele, também apareceu um resultado positivo. 80 pessoas disseram que sim, que têm 

mais vontade de estudar na Instituição depois de participar do DUA, 5 disseram que não e 7 

foram indiferentes, como se atesta a seguir: 

 

Gráfico 25 – A avaliação da vontade de estudar na Metodista 
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Percepção sobre a Metodista 
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Nesta questão, o objetivo foi perceber se o participante mudou sua percepção sobre a 

Universidade após fazer parte do evento. Primeiramente, se fez uma pergunta fechada (do tipo 

sim ou não) e depois se pediu a justificativa, caso o participante respondesse afirmativamente. 

A pergunta era: você mudou sua percepção sobre a Metodista depois deste evento? 62 pessoas 

asseguraram ter mudado sua forma de perceber a Metodista após a participação no DUA, 

enquanto 30 disseram que não, que sua percepção sobre a Instituição não foi alterada depois 

do evento. Tais dados mostram que o evento conseguiu mudar a percepção de grande parte 

dos participantes do D UA, 62 de  um total de 92 pessoas, fato que faz pensar nos eventos 

como estratégias comunicativas que auxiliam na mudança de imagem organizacional. Abaixo 

o gráfico que sinaliza os 67% que disseram ter mudado sua percepção sobre a Metodista 

depois do evento e os 33% que disseram não ter havido alteração:  

 

Gráfico 26 – A alteração de percepção depois do evento 
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Na parte aberta da questão, que pedia que o respondente dissesse em que mudou sua 

percepção sobre a U niversidade, alguns dados merecem destaque. Primeiramente, é 

importante dizer que não houve resposta que apontasse ter havido uma mudança maléfica de 

perspectiva após o evento, ou s eja, as mudanças de percepção narradas por todos os 

entrevistados foram benéficas à Instituição. Tais respostas foram divididas em cinco 

categorias: 
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Quadro 8 – As alterações de percepção após o evento 

Categorias de alteração de percepção no pós-evento 

Solidificação da imagem 22 

pessoas 

Alteração de imagem de neutra (não conhecedor da Universidade) a 
positiva  

14 

pessoas 

Respostas gerais sobre o evento e sobre a Universidade 14 

pessoas 

Alteração de imagem de negativa à positiva  
 

12 

pessoas 

Respostas negativas 0 

pessoas 

Total: 62 respostas, já que nem todos os entrevistados responderam a esta questão aberta. 

(Da autora) 

 
Solidificação da imagem  
 Em 22 r espostas desta categoria, pôde-se perceber uma solidificação na imagem da 

Instituição. Tais participantes já conheciam direta ou indiretamente a Universidade e, durante 

o evento, tiveram a oportunidade de melhorar a imagem que possuíam. Neste caso, a 

solidificação é d emonstrada pelas respostas: “a boa percepção permanece”, “este evento só 

confirmou as impressões positivas que tinha”, “a minha irmã dizia que era legal, agora vi que 

é mesmo um lugar bom”, “tenho uma amiga que estuda aqui, agora concordo que a Faculdade 

é ótima”. Observe-se que os participantes já tinham uma referência positiva da Universidade 

(geralmente dada por alguém próximo, um parente ou a migo), mas puderam comprová-la 

através do evento em questão.  

 

Imagem: de neutra a positiva 
14 pessoas demonstraram uma mudança de percepção de neutra (ou seja, de não 

conhecedor da Universidade) a positiva, demonstrando ter havido uma mudança benéfica de 

perspectiva em relação aos atributos da Instituição. As respostas são nítidas neste sentido, 

dentre elas pode-se citar: “antes não conhecia, agora acho que tem bom ensino”; “antes não 

conhecia, agora vi que a Universidade é boa”; “hoje eu acho a Universidade bacana, antes só 

ouvia falar”; “não conhecia nada, agora posso prestar vestibular aqui”; “não conhecia bem e 

tive uma imagem positiva”; “não sabia que a Universidade tinha tantos cursos. Tive 
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oportunidade de conhecer a minha própria Universidade”. Esta última resposta merece 

destaque já que foi dada por um aluno da própria Metodista que, para acompanhar alguns 

amigos, participou do e vento e teve a oportunidade de conhecer mais da sua própria 

Universidade, admitindo que não sabia de todas as potencialidades da Instituição. Percebe-se, 

então, nestas respostas uma mudança de posicionamento dos respondentes que, através do 

evento, passam de uma postura neutra (de não conhecedor da Instituição) a uma postura 

positiva (ressaltando os atributos da Universidade).  

 

Respostas gerais sobre o evento e sobre a Universidade  
14 participantes narraram somente suas percepções atuais sobre a U niversidade sem 

apontar a impressão anterior que possuíam o que impossibilitou a verificação da mudança de 

perspectiva, por isso seu enquadramento na categoria “respostas gerais”. Algumas respostas 

são expostas a seguir: “espaço mais amplo, bons cursos”, “boa infraestrutura e diversidade de 

cursos”, “ambiente bom e seguro”, “muito conhecimento em cada espaço, turma divertida”.  

 

Imagem: de negativa a positiva 

12 pessoas disseram ter alterado sua percepção sobre a Universidade de negativa à 

positiva depois do evento. As respostas deixam esta mudança bem clara: “achava que a 

Faculdade era menor, mais simples, com menos espaço”, “pensava que o ensino não era tão 

bom”, “pensei que era menor e tinha menos cursos”, “achava que outras Universidades eram 

melhores”, “pensava ser uma Universidade qualquer”, “imaginava o campus menor”, “achava 

que era um ‘ovinho’, agora vi que parece uma cidade”, entre outras. Vê-se, desta forma, o 

benefício que o e vento pôde trazer para a Instituição a partir de seu desenvolvimento, 

transformando a opinião de seu principal público de interesse de negativa em positiva.  

 

Respostas negativas 

Não houve respostas que apontassem uma mudança maléfica de perspectiva em 

relação aos visitantes após a participação no evento.  

 

Vê-se, assim, que as mudanças de percepção narradas pelo público nesta questão 

foram benéficas à Metodista. Pode-se afirmar que o e vento em tela, o D UA, trabalhou 

positivamente o conceito da Universidade, favorecendo seus atributos de forma a: solidificar 

sua imagem institucional; transformar a percepção do públ ico de negativa em positiva; e, 
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ainda, de alterar as impressões dos visitantes de neutras em positivas. As respostas dadas em 

todas as categorias estão expostas no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 27 – Os fundamentos da alteração de percepção 
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Avaliação geral do evento  

Por fim, a última pergunta versou sobre o entendimento geral do participante sobre o 

evento. Nesta questão o respondente deveria dizer se julgava o D UA como ótimo, bom, 

regular, ruim ou péssimo. Na segunda parte da questão, se perguntava o porquê da resposta.  

65 pessoas disseram que o e vento foi ótimo, 25 c omentaram que o D ia da Universidade 

Aberta foi bom, enquanto dois afirmaram que o evento foi regular. Nenhum participante 

avaliou o e vento como ruim ou pé ssimo, demonstrando uma boa aceitação do públ ico em 

relação ao DUA, as suas atividades e, consequentemente, à Universidade Metodista. Abaixo o 

gráfico que projeta as opiniões do público sobre o evento: 

 

Gráfico 28 – A avaliação geral do DUA 
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Na análise do por que das respostas dadas, novamente foram feitas categorias de forma 

a facilitar o entendimento. Assim, geraram-se as seguintes categorizações:  

 

Quadro 9 – As categorias de avaliação geral do evento 

Categorias de avaliação geral do evento 
Estrutura da Universidade e do 

evento  
20 pessoas 

Informações disponibilizadas  18 pessoas 
Cursos apresentados  15 pessoas 
Atividades realizadas 14 pessoas 
Aspectos negativos apontados  6 pessoas 
Respostas gerais  6 pessoas 
Tratamento dado pela Universidade 5 pessoas 
Total: 84 pessoas responderam a esta questão aberta. 

(Da autora) 

 
Estrutura da Universidade e do evento  

20 participantes atrelaram a estrutura do acontecimento e d a Universidade a s ua 

avaliação geral do evento. Desta forma, julgaram positivamente o D UA por verificar uma 

“estrutura completa da Universidade”, “pela organização”, “por oferecer uma convivência 

direta com a Universidade”, etc. Uma resposta, no entanto, chamou atenção neste item. Nela, 

o entrevistado disse: “aqui a gente pôde encontrar muito mais do que  estava imaginando”, 

revelando todo o encantamento que teve ao se deparar com a Universidade naquele dia. Esta 
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frase foi posta, inclusive, na abertura deste capítulo como uma forma de resumir o que  

representou o Dia da Universidade Aberta para este visitante.   

 
Informações disponibilizadas  
 18 pessoas citaram as informações disponibilizadas durante o evento como um grande 

diferencial. Assim foram as respostas: “os conhecimentos passados foram muito 

interessantes”, “tivemos muitas informações disponibilizadas”, “soubemos mais sobre cursos 

da Metodista”, “o evento foi um bom incentivo e instruiu os jovens nas escolhas com 

palestras”, “ajudou no c onhecimento do que  se pode prestar no v estibular”, “tive bastante 

informação sobre as áreas”, etc.  

 
Cursos apresentados  
 15 pessoas avaliaram positivamente o evento com base nos cursos apresentados. São 

os cursos que promovem, através de seus alunos e professores, o atendimento aos visitantes, 

oferecendo explicações e sendo um dos primeiros pontos de contato do visitante com a 

Universidade, por isso sua fundamental importância. As respostas desta categoria chamam 

atenção para os cursos visualizados durante o D UA: “gostei dos cursos oferecidos e da 

qualidade das informações passadas”, “pude conhecer outras áreas”, “tive conhecimento sobre 

o curso de Jornalismo”, “adquiri conhecimento sobre o curso de engenharia ambiental”, etc.  

 
Atividades realizadas  

14 pessoas justificaram ter avaliado positivamente o evento por conta das atividades 

desenvolvidas. As respostas dadas atestam tal fato: “tivemos muitas atividades interessantes”, 

“tivemos diversas atividades e locais para tirar dúvidas”, “gostei da atividade do julgamento, 

trouxe mais informações de como funciona o t rabalho jurídico”, “todas as atividades têm 

qualidade”, “evento aberto, ótimas atrações”, “muito diverso em atividades e muito legal Quiz 

Show”, “fui às oficinas de maquiagem, massagem, interessante”, “muitas atividades 

interativas”. Vê-se que, para estes participantes, as atividades foram o ponto mais importante 

do evento, o que deve ser percebido pela Organização para que se trabalhe cada vez mais 

dentro desta perspectiva. 

  

Aspectos negativos apontados  
 Apesar da avaliação benéfica, 71% julgando o evento ótimo e 27% avaliando-o como 

bom, seis pessoas citaram pontos negativos quanto ao DUA. Essa informação é de 
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fundamental importância para que a Instituição possa, a partir do ol har de seu público, 

melhorar suas ações para as próximas edições. Desta forma, foram apontados: 

1. Conflito entre programação constante no s ite e programação realizada no dia do 

evento; 

2. Barulho excessivo no campus; 

3. A ausência de alguns cursos, como o de Arquitetura;  

4. Demora na entrega dos crachás na entrada da Universidade. 

 
Respostas gerais  

Seis pessoas deram apenas esclarecimentos gerais sobre o evento, desta forma suas 

respostas foram expostas nesta categoria: “gostei porque tem várias coisas legais”, “achei 

interessante”, “achei legal”, “super legal”.  

 
Tratamento dado pela Universidade  

Já cinco pessoas avaliaram de maneira benéfica o evento com base no tratamento 

recebido pela Universidade, outro ponto fundamental ao se desenvolver eventos. As respostas 

confirmaram tal assertiva: “achei organizado e as  pessoas atenciosas”, “tinham pessoas 

atenciosas nos stands”, “muitos profissionais atenciosos”, “a Universidade mostrou qualidade 

e diversidade. Bom atendimento”. A representação de todas as respostas elencadas nestas 

categorias está no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 29 – A quantificação das categorias de avaliação do evento 
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Desta forma, pode-se dizer que o evento foi avaliado por seus participantes de maneira 

positiva. A grande maioria das respostas apresentou resultados benéficos à Instituição, tendo 

poucas citações negativas. Pode-se dizer, então, que, no geral, o e vento atendeu e acolheu 

muito bem o principal público de interesse da Universidade: os alunos do ensino médio. 
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5.3. Os questionários do Aniversário do IMS: sua elaboração e aplicação 

Os questionários aplicados no Aniversário do Instituto Metodista (cujo modelo consta 

nos apêndices desta dissertação) foram semelhantes àqueles usados no Dia da Universidade 

Aberta. Algumas perguntas foram, no entanto, alteradas para que se moldassem ao evento que 

agora é estudado, voltado ao público interno da Universidade. A aplicação dos questionários 

ocorreu durante a realização do evento, já que era o momento no qual os participantes tinham 

acabado de experimentá-lo, tendo uma memória recente de tudo o qu e haviam visto de 

positivo e de negativo.  

O emprego de tais instrumentos foi iniciado por volta das 16 hor as do dia 17 d e 

outubro de 2013, no S alão Nobre, do campus Rudge Ramos. Tal horário foi estabelecido 

levando-se em conta o momento de início do evento, 15 horas daquele dia. Desta forma, com 

uma hora de seu início, os participantes já haviam tido a oportunidade de ter uma visão geral 

do acontecimento que se desenvolvia, o que  facilitaria as respostas. Os questionários foram 

aplicados por três pessoas (esta pesquisadora e dois estagiários), que abordando os 

participantes do evento, faziam as perguntas e anotavam as respostas. No Aniversário do IMS, 

em cerca de uma hora e meia de evento, foram aplicados 40 questionários, com a estrutura 

que se expõe a seguir.   

Na primeira parte, composta por quatro questões, foram coletadas informações sobre o 

participante, com vistas a perceber o perfil do público que integrava o evento. Nela, então, se 

questionou a profissão, a idade e o s exo e, perguntou-se, ainda, se o visitante já havia 

comparecido outras vezes ao Aniversário do IMS e, em caso positivo, quantas vezes. Logo 

após, a pergunta era: como ficou sabendo deste evento? Tendo como opções: e-mail, chefe, 

intranet, colega de trabalho e outro, caso em que os participantes tinham a liberdade de 

apontar a forma através da qual tomaram conhecimento. Por fim, a última pergunta desta 

parte do questionário, versava sobre a relação do participante com a Metodista, questionando-

o se era: técnico-administrativo, aluno, parente de aluno, docente ou se era alheio à 

Universidade, sendo, desta forma, um visitante sem vínculo direto com a UMESP. A opção 

‘outro’ também foi oferecida para aqueles que não se enquadrassem em nenhuma das 

alternativas. 

A segunda parte do questionário foi composta pelas percepções do participante, ou 

seja, pelo que ele viu e apreendeu do e vento em que participou naquela data. Assim, as 

questões de 5 a 12, ve rsaram sobre suas opiniões, perguntando, primeiramente, se julgava 

como ótimo, bom, regular, ruim ou pé ssimo os seguintes itens: a duração do e vento, o 

ambiente de realização, a comunicação da Universidade com os participantes, a pontualidade 
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da Universidade, as atividades desenvolvidas, o conhecimento e habilidades adquiridos, a 

relevância do evento e a divulgação.  

A próxima questão abordou o porquê de o visitante estar participando daquele evento, 

tendo como opções: para criar relacionamentos; para trocar informações; para se 

confraternizar com outras pessoas, para agradar o chefe ou, ainda, não sei dizer. Depois disso, 

a pergunta era: você participaria de outros eventos da Metodista? Sendo as opções sim, não ou 

talvez e, na sequência, a questão: você recomendaria este evento para outras pessoas? Tendo 

as mesmas opções de respostas, só que desta vez com o pedido de explicação do por que. A 

nona pergunta pede a opinião do participante sobre a possibilidade de a Metodista fazer mais 

eventos como o Aniversário do IMS. Foram opções: concordo, concordo totalmente, discordo, 

discordo totalmente e sem opinião. Na décima pergunta, as opções são sim, não ou indiferente 

relativamente aos itens: gosto mais da Metodista depois deste evento; este evento me deixará 

uma boa recordação da Metodista; considero que este evento foi uma boa forma de 

comunicação com a Universidade; e, ainda, sinto-me mais comprometido com meu trabalho 

depois deste evento. 

Na penúltima questão, a pergunta é: você mudou sua percepção sobre a Metodista 

depois deste evento, sendo as respostas sim ou não e, ao final, em caso positivo, por que. A 

questão que fecha o instrumento é: na sua avaliação, o evento foi ótimo, bom, regular, ruim ou 

péssimo e, ainda, o pedido de que o participante explique o por quê da resposta. Esta foi a 

estrutura e as perguntas usadas nos questionários do Aniversário do Instituto Metodista de 

Ensino Superior. As respostas dadas pelos participantes do evento serão analisadas a seguir. 

 

5.4. Os dados dos questionários aplicados no Aniversário do IMS 

Buscando entender o p erfil do públ ico participante do Aniversário do Instituto 

Metodista de Ensino Superior, foram feitos os seguintes questionamentos, que tiveram início 

com a descoberta da profissão dos entrevistados. 

 

A profissão  

Com esta indagação, percebeu-se um público com atividades extremamente 

heterogêneas, que vão desde o ajudante de jardinagem ao publicitário, sendo, portanto, um 

desafio para a Universidade desenvolver um evento que consiga atender as expectativas de 

todos. Tal dado contrasta frontalmente com o encontrado no DUA, que possuía um público 

eminentemente formado por estudantes. No Aniversário do IMS, foram entrevistados, 

portanto, quarenta participantes, que narraram vinte e quatro profissões diferentes: professor – 
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11; assistente administrativo – 3; auxiliar de coordenação – 2; secretária – 2; auxiliar de limpeza 

– 2; analista – 2; relações públicas – 1; administrador de empresas – 1; monitora EAD – 1; 

auxiliar de direção – 1; eletrotécnico – 1; ajudante geral – 1; auxiliar administrativo – 1; 

encarregado – 1; atendimento publicitário – 1; auxiliar de coordenação – 1; pastor – 1; 

coordenador de segurança – 1; auxiliar de secretaria – 1; ajudante de jardinagem – 1; 

entregador – 1; publicitário – 1; assistente de comunicação – 1 e auxiliar de produção – 1. Um 

gráfico representa as profissões declaradas: 

 

Gráfico 30 – Profissões encontradas dentre os entrevistados do Aniversário do IMS 
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A idade dos participantes deste evento também é s ignificativamente diferente se 

comparada ao DUA. Aqui, a faixa etária predominante é a de 40 a 49 anos (14 entrevistados), 

seguida daqueles com 30 a 39 anos (12 pessoas), depois, os de 50 a 59 anos (9 pessoas), 20 a 

29 anos (4 pessoas) e 70 a 79 anos (1 pessoa). Vale ressaltar que tal dado é importante para se 

pensar as atividades que serão propostas durante o evento, a mensagem que será transmitida e 

todo o a ndamento da atividade, que deverá ter em conta um público mais experiente. O 

gráfico mostra as faixas etárias encontradas dentre os entrevistados: 

 

Gráfico 31 – Faixa etária encontrada no Aniversário do IMS 
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O sexo 

Quanto ao sexo, informações equânimes indicam 20 e ntrevistados homens e 20 

entrevistadas mulheres. Assim, o gráfico indica a divisão de 50% para cada:  

 

Gráfico 32 – Gêneros encontrados no Aniversário do IMS 
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A participação 

A próxima pergunta busca saber se se trata de um público habitual ou s e os 

participantes do evento são renovados a cada ano. Mais uma vez, diferentemente do DUA, 

tem-se um público que se repete, ou seja, todos os anos, são basicamente as mesmas pessoas 

que participam do Aniversário do IMS. Assim, o de safio da Universidade é obter um 

encantamento contínuo de seus funcionários, a partir de atividades novas e distintas a cada 

ano. Dos quarenta participantes entrevistados, 31 disseram ter participado do e vento outras 

vezes, enquanto 9 afirmaram ser a primeira vez de participação. Tais dados são exibidos no 

seguinte gráfico: 

 

Gráfico 33 – A participação no evento 
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Aos que disseram já ter participado do evento, foi perguntada a quantidade de vezes, 

tendo-se, desta forma, as seguintes respostas: 1 a 9 vezes – 15 pessoas; 10 a 19 vezes – 12 



220 

pessoas; 20 a 29 vezes – 2; 30 a 39 vezes – nenhum entrevistado e 40 a 49 vezes – 1 pessoa. A 

predominância, então, é de funcionários que participaram de 1 a 9 vezes, seguidos daqueles 

que participaram de 10 a 19 vezes do evento. É possível dizer, assim, que, como um evento 

tradicional no calendário da Instituição, o Aniversário do IMS deve contar com a preocupação 

constante em sua renovação, já que, como se vê abaixo, conta, a cada ano, com um público 

que se mantém basicamente o mesmo: 

 

Gráfico 34 – A quantidade de vezes em que houve a participação 
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O conhecimento do evento 

A próxima pergunta faz referência a como o participante ficou sabendo da realização 

do evento. Não tendo usado tantas formas de comunicação como o DUA, o evento priorizou 

os canais de contato já habituais da Organização com o público interno, foram eles: a intranet, 

o e-mail e a comunicação oral feita pelos gestores. Assim, 29 pessoas disseram ter tomado 

conhecimento do evento por e-mail; 5 tomaram conhecimento por um colega de trabalho; 4 

afirmaram ter tido notícia pela intranet; 1 pessoa disse ter sabido pelo chefe; e 1 out ra 

respondeu o item ‘outro’, dizendo ter tomado conhecimento através da mãe, que trabalha no 

local. Vê-se, assim, o e -mail como a principal forma de comunicação deste evento (72%), 

seguido pela comunicação dos próprios colegas de trabalho (13%) e da intranet (10%). Os 

dados são expostos a seguir:  

 

Gráfico 35 – Fontes de informação sobre o evento 
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A relação com a Metodista  
 No item, “Qual é a s ua relação com a Metodista?”, foram entrevistados: 26 técnicos-

administrativos; 13 doc entes e 1 pai ou parente de funcionário. As opções aluno, visitante 

externo e outro não tiveram respondentes, o que revela que, de fato, aqueles que participam 

do evento fazem parte do corpo funcional da Metodista, seja na condição de técnico ou d e 

docente. Tal constatação mostra à Universidade que este evento é uma oportunidade para falar 

com aqueles que a compõem, reforçando as mensagens a este público, imprescindível ao 

andamento organizacional. O gráfico abaixo representa a relação dos participantes com a 

Universidade neste evento:      

 

Gráfico 36 – A relação do participante do evento com a Metodista 
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Encerrando, com a pergunta acima, o pe rfil do participante do Aniversário do IMS, 

pode-se dizer que se trata de um público extremamente heterogêneo, composto por 

profissionais das mais diversas áreas da Universidade. Viu-se, também, que a faixa etária 

predominante é a de 40 a 49 anos (14 entrevistados), seguida daqueles com 30 a 39 anos (12 

pessoas), o que revela um público experiente, se comparado ao DUA. O sexo não teve uma 

predominância nos questionários aplicados, havendo a aparição de 50% dos participantes 

homens e 50% mulheres.  

O público que comparece ao evento é basicamente o mesmo em todos os anos, dos 

quarenta participantes entrevistados, 31 di sseram ter ido ao evento outras vezes desde que 

ingressaram na Instituição. A principal forma de contato da Organização foi o e-mail, seguido 

pela comunicação dos próprios colegas de trabalho e pela intranet. Os participantes do evento 

são, em sua totalidade, internos à Universidade, sendo 26 t écnicos-administrativos, 13 

docentes e apenas um parente de funcionário. A partir do pe rfil narrado nos questionários, 

pode-se dizer que tal evento revela-se um desafio à Universidade, que deve lidar com um 

público que, apesar de parecer homogêneo, já que se trata de funcionários da Instituição, 

mostra-se extremamente diverso, com vários níveis de instrução, diversos cargos e níveis 

salariais. Além de lidar com esta diversidade, a Metodista necessita promover o encantamento 

contínuo destes participantes, que comparecem ano após ano à solenidade e não podem ficar 

encerrados na monotonia de um evento repetitivo. Feitas estas considerações, passa-se às 

percepções do público quanto ao evento em estudo.  
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Percepções do participante 
Nesta pergunta, o participante teve a oportunidade de avaliar em ótimo, bom, regular, 

ruim ou péssimo, diversos itens do Aniversário do Instituto Metodista.  

 

A duração do evento 

Primeiramente, quanto à duração do evento, os questionários mostraram que: 13 

pessoas a avaliaram como ótima e 27 como boa. Os itens regular, ruim e péssimo não foram 

citados, o que leva a crer que, em relação, a duração do evento, o resultado foi benéfico à 

Organização. O gráfico mostra o resultado: 

 

Gráfico 37 – A avaliação da duração do evento 
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O ambiente de realização 

O item “ambiente de realização do evento” também foi bem avaliado pelos 

respondentes.  22 pessoas disseram que o ambiente é ótimo, enquanto 18 afirmaram ser bom. 

Novamente, os itens regular, ruim e péssimo não foram citados, o que  demonstra uma boa 

aceitação do público quanto ao local de realização do evento.   

 

Gráfico 38 – A avaliação do espaço de realização do evento 
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A comunicação  
A comunicação da Universidade com os participantes do evento também foi analisada 

nos questionários. Este foi um item em que os participantes apontaram problemas. Nele, 

aparecem 5 pessoas avaliando a comunicação como regular e 1 analisando-a como péssima. 

Os itens ótimo e bom foram citados, respectivamente, por 15 e 19 pessoas. Apesar de não ser 

uma questão aberta, os entrevistados fizeram questão de se pronunciar durante a aplicação dos 

questionários. Alguns disseram: “só veio a informação no e-mail”, “só há comunicação pelo 

e-mail da Universidade. As pessoas acabam não recebendo a i nformação”, “achei pouca 

gente. Falhou alguma coisa”, “falta divulgação neste evento”. Tais comentários espontâneos 

levam a cr er que, de fato, a comunicação com os participantes do evento falhou em algum 

momento. Como observado no c apítulo anterior, havia poucas pessoas no l ocal onde se 

realizou a comemoração. A falta de adesão do público leva a pensar nas poucas opções 

comunicacionais usadas (somente intranet, e-mail e comunicação dos gestores) e na ausência 

de inovação que o evento vem apresentando no decorrer dos anos. O gráfico abaixo mostra a 

avaliação dos participantes, que pela primeira vez nestes questionários, avaliaram um item 

como regular (13%) e ruim (3%):  

 

Gráfico 39 – A avaliação da comunicação 
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A pontualidade  
A pontualidade da Universidade também foi alvo de avaliação por parte dos 

participantes do evento. Neste item, as respostas não apontaram maiores problemas. 21 

pessoas taxaram-no como ótimo e 18 como bom. Apenas uma pessoa avaliou a pontualidade 

da Universidade como regular e nenhuma citou os itens ruim e péssimo como se vê no gráfico 

a seguir: 

 

Gráfico 40 – A avaliação da pontualidade da Universidade 
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As atividades desenvolvidas 
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No item “atividades desenvolvidas”, a avaliação mostra novamente alguns incômodos 

do público interno. 18 pessoas avaliaram as atividades desenvolvidas durante o evento como 

ótimas, também 18 pe ssoas julgaram este quesito como bom. No entanto, houve 4 

respondentes que atestaram ser estas atividades regulares. A queixa dos participantes é que “o 

culto é muito demorado e que nem todo mundo é metodista”, declaração mais uma vez dada 

espontaneamente por participantes do e vento, já que esta questão era do t ipo ‘fechada’ no 

questionário. Sabe-se que a história da Universidade Metodista é ligada à da Igreja de mesmo 

nome, porém, mesclar uma comemoração organizacional com a fé de seus funcionários 

exigiria uma homogeneidade que não é possível de se obter em uma Instituição com mais de 

mil funcionários. As respostas dadas sobre este item estão no gráfico abaixo:      

 

Gráfico 41 – A avaliação das atividades desenvolvidas 
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O conhecimento e habilidades adquiridos 

Nesta pergunta, se buscou verificar se o evento contribuiu com novos conhecimentos e 

habilidades em relação aos seus participantes. 17 pessoas ditaram-no como ótimo, 20 

entrevistados taxaram-no como bom e 3 como regular, sendo assim, vê-se que, neste quesito, 

não houve respostas que elencaram o item como ruim ou péssimo, tendo, portanto, uma boa 

aceitação do público como se vê a seguir:  

 

Gráfico 42 – A avaliação dos conhecimentos e habilidades adquiridos 
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A relevância  

A relevância do evento para as atividades do público participante também foi avaliada 

através dos questionários com 21 pessoas dizendo ser ótima, 17 afirmando ser boa e dois, 

regular. O péssimo e o ruim novamente não apareceram, demonstrando a aceitação do público 

a este quesito como se percebe no gráfico: 

 

Gráfico 43 – A avaliação da relevância do evento 
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A divulgação  

A divulgação foi um item que mostrou opiniões críticas quanto ao evento. Em parcelas 

quase iguais, os itens ótimo, bom e regular se apresentaram. Desta forma, se teve 10 pessoas 

avaliando a divulgação como ótima, 11, como boa e 8, como regular. Houve ainda um 

participante que julgou o item como ruim. Esta aparição quase equânime dos itens mostra 

mais uma vez o pr oblema comunicacional existente. Já tendo sido citada no i tem 

‘comunicação com os participantes’, aqui, mais uma vez a reclamação é que “a informação 

deveria ter sido manda novamente no di a do evento, relembrando”, que “faltou mais 



228 

divulgação”, novamente contribuições espontâneas que mostram o i ncômodo das pessoas 

durante o questionário. O gráfico atesta a situação: 

 

Gráfico 44 – A avaliação da divulgação do evento 
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O porquê da participação 

Nesta pergunta, se procurou entender qual é a finalidade do participante ao estar 

presente no Aniversário do Instituto Metodista. As opções de resposta eram: para criar 

relacionamentos, citada por 4 pessoas; para trocar informações, respondida também por 4 

pessoas; para me confraternizar com outras pessoas, dita por 30 pessoas; e, por fim, não sei 

dizer, 2 pe ssoas. Nenhum participante citou formalmente o i tem para ‘agradar o c hefe’, no 

entanto, a observação de um entrevistado chamou atenção. Ao responder esta pergunta, ele 

afirmou “pode marcar a opção c” (que fazia referência à opção: para me confraternizar com 

outras pessoas), mas, continuou “a verdade é que eu participo deste evento para não criar 

problema para mim”. Tal resposta mostra um problema comunicacional importante, na 

medida em que o funcionário participa do evento para não ter que dar explicações ao chefe ou 

para não sofrer represálias. Aqui, cabe a ressalva: o evento deve ser um momento prazeroso, 

de comemoração, de relacionamento e não uma obrigatoriedade. Os funcionários devem 

aderir espontaneamente ao acontecimento, o que não parece acontecer no evento em tela, pelo 

menos em relação a este funcionário. Os dados desta pergunta aparecem abaixo:  

 

Gráfico 45 – A razão da participação no evento 
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A participação em outros eventos 

Neste item, a intenção era saber se o público interno teria interesse em participar de 

outros eventos promovidos pela Universidade. A resposta foi positiva. 38 pessoas disseram 

que sim e apenas 2 pessoas afirmaram que talvez participassem. Nenhum respondente disse 

não como se vê no gráfico:  

 

Gráfico 46 – A possível participação em outros eventos 
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A pergunta, agora, é se o participante recomendaria o evento para outras pessoas, 

atestando a comemoração para pessoas conhecidas. Mais uma vez, um resultado positivo foi 

visualizado nas respostas. Dos 40 respondentes, 38 recomendariam o evento, uma pessoa não 

recomendaria e uma disse que talvez recomendasse. O gráfico ilustra tal situação: 

 

Gráfico 47 – A recomendação do evento 
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Por quê? 

A segunda parte da questão perguntava ao participante, de forma aberta, o porquê de 

sua resposta. 38 pessoas responderam tal quesito e, a partir das respostas dadas, viu-se uma 

repetição de ideias que permitiu a estruturação de quatro categorias: 

 
Quadro 10 – O porquê da recomendação 
Categorias Quantidade de pessoas 
Por conta da confraternização e d o 

relacionamento  
 

21 pessoas 

Por conta do evento em si  
 

11 pessoas 

Por ser um ato religioso  
 

3 pessoas 

Respostas com aspectos negativos  
 

3 pessoas 

(Da autora) 
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Desta forma, 21 pessoas citaram a co nfraternização ou o relacionamento em suas 

respostas. Para elas, o evento deveria ser recomendado a o utras pessoas “para que se 

confraternizassem e encontrassem os amigos”, “por ser uma forma de estar junto, de conhecer 

outras pessoas”, “porque é um momento de confraternização e de conhecimento da 

comunidade”, “porque acrescenta ao convívio social”, etc. O fato de ser um momento de 

confraternização e d e troca entre os funcionários também foi muito citado nesta categoria. 

Para os funcionários, “devem haver mais momentos de união”, “de integração” e “d e 

confraternização”. Tais assertivas demonstram todo caráter social e d e integração que os 

eventos podem proporcionar aos que deles participam, sendo momentos de fundamental 

importância para a Instituição. 

11 pessoas citaram características do evento em si como justificativas para a 

recomendação do evento, criando a segunda categoria. Assim, os participantes disseram em 

suas respostas: recomendaria porque “é um evento agradável”, porque “faz parte da 

comunidade”, porque “é receptivo e o rganizado”. 3 pe ssoas citaram o m otivo de sua 

recomendação baseando-se no evento como um ato religioso, formando mais uma categoria 

de respostas. Desta forma, estas pessoas disseram: recomendo “porque é um ato de celebração 

e de fé”, “pelo culto e pela integração”. Vê-se, então, que apesar de algumas pessoas haverem 

reclamado do evento como um culto, outras elogiam o ato religioso, o que mostra mais uma 

vez a heterogeneidade da Instituição.   

Por fim, a última categoria é aquela que cita pontos negativos do evento. Das três 

respostas dadas, uma chamou atenção ao dizer que o evento “é um momento de celebração, de 

homenagem aos funcionários e aos familiares e, por isso, tinha que ser algo mais festivo”. 

Desta afirmação se depreende que a comemoração perde seu lugar para o culto, pela 

proporção e pelo tempo que ocupa. O gráfico faz uma exibição das categorias elaboradas para 

estas respostas: 

 

Gráfico 48 – As razões para a recomendação do evento 
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Mais eventos 
 Nesta pergunta, o obj etivo era saber se o público interno acreditava que a 

Universidade deveria promover mais eventos como o Aniversário do IMS. As opções de 

resposta eram: concordo, opção citada por 35 participantes; concordo totalmente, citada por 5 

pessoas e, ainda, discordo, discordo totalmente e sem opinião, que não foram citadas. Com 

estas respostas, há que se perceber que o público deseja, sim, que se realizem mais eventos, 

ou seja, as pessoas mostraram uma pré-disposição ao congraçamento social, ao estar junto 

convivial, revelado a partir dos eventos. O gráfico demonstra as respostas dadas:   

 

Gráfico 49 – A possível realização de mais eventos 
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Relação com a Metodista 

Nesta questão, apresentam-se quatro itens, todos relacionando a Universidade ao 

evento realizado. O objetivo é saber se o Aniversário do IMS contribuiu com a Instituição, 

melhorando seu relacionamento com o público interno. 

 

Gosto mais da Metodista depois deste evento 

O primeiro item é “gosto mais da Metodista depois deste evento”. O participante tinha 

as opções sim, não ou indiferente como resposta. 10 pe ssoas optaram pelo sim, dizendo, 

então, que gostavam mais da Universidade depois de participar daquele evento. Três pessoas 

optaram pelo não, afirmando que não se afeiçoaram mais à Metodista depois do evento e 27 

pessoas escolheram o indiferente, declarando que o evento não influiu na sua relação com a 

Instituição. Vê-se, assim, que, para a maior parte do públ ico, o evento foi indiferente, não 

tendo influência sobre o r elacionamento do participante com a Metodista. O gráfico 

demonstra as respostas:  

 

Gráfico 50 – A afeição pela Metodista depois do evento 
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Este evento me deixará uma boa recordação da Metodista 

No item, “Este evento me deixará uma boa recordação da Metodista”, as opções 

também foram sim, não ou i ndiferente. Nesta oportunidade, o s im foi citado 35 vezes, o 

indiferente foi escolhido por 5 pessoas e o não teve 0 respondentes. Desta forma, cabe dizer 

que, de fato, o evento gerou uma recordação positiva no público presente. Ele é um recurso 

comunicativo extremamente rico, justamente pela característica que possui de unir as pessoas 

e marcar a memória daqueles que dele participam. O gráfico mostra as porcentagens das 

respostas:  

 

Gráfico 51 – A recordação da Universidade depois do evento 
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Considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com a Universidade 

No item, “considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com a 

Universidade”, 36 pe ssoas disseram que sim, que o e vento foi uma boa forma de 

comunicação; 1 pessoa disse que não, que o evento não figurava, para ela, como uma forma 

adequada de comunicação e três pessoas se disseram indiferentes. A partir destes dados, pode-

se dizer que o evento é considerado, pela maior parte dos respondentes, como uma boa forma 

de comunicação, sendo, portanto, uma possibilidade comunicacional que conta com a 

aprovação do público interno. Os dados são exibidos no gráfico:  

 

Gráfico 52 – A avaliação do evento enquanto estratégia comunicativa 
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Sinto-me mais comprometido com meu trabalho na Metodista depois deste evento 

No último item, “sinto-me mais comprometido com meu trabalho na Metodista depois 

deste evento”, 13 pessoas responderam que sim, que se sentem mais empenhadas depois do 

evento, 4 pessoas disseram que não, que não têm esse sentimento após o evento e 23 pessoas, 

a grande maioria, disseram ser indiferentes, afirmando que o e vento não influiu no s eu 

comprometimento em relação ao trabalho. O gráfico mostra as respostas: 

 

Gráfico 53 – A avaliação do comprometimento do funcionário depois do evento 
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A percepção  

Nesta pergunta, a ideia era saber se o evento mudou a percepção do público sobre a 

sobre a Universidade. Diferentemente do DUA (que trouxe para o campus o público externo, 

que tinha, pela primeira vez, acesso à Universidade), no Aniversário do IMS o públ ico já 

conhecia a Instituição. Já possuía, portanto, um relacionamento com ela, desta forma as 

respostas atestaram que os funcionários não mudaram sua percepção sobre a Universidade 

após a realização do evento (39 participantes). Somente uma pessoa, disse ter sofrido 

alteração quanto a sua percepção. As respostas são mostradas no gráfico a seguir:       

 

Gráfico 54 – A alteração da percepção depois do evento 
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A avaliação geral 

A última pergunta é aquela que pede que o participante avalie o evento, dizendo se o 

julga como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Esta é uma pergunta de avaliação geral, 
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portanto, é nela que o participante expressa sua percepção total do evento. Assim, 19 pessoas 

responderam que o evento foi ótimo, 20 pessoas atestaram que foi bom, uma pessoa disse ter 

sido regular, dando ao Aniversário do IMS uma avaliação positiva. Os itens ruim e péssimo 

não foram citados como demonstra o gráfico:  

 

Gráfico 55 – A avaliação geral do Aniversário do IMS 
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Depois de avaliar o evento, se perguntou o po rquê da resposta. Como se tratava de 

uma pergunta aberta foi feita uma categorização a partir das respostas dadas. Verificaram-se 

as expressões que se repetiam e, assim, se obtiveram as seguintes categorias:  

 

Quadro 11 – As categorias de avaliação geral do evento 

Categoria Número de respostas enquadradas 
Ênfase na confraternização e 

reconhecimento aos funcionários  
 

23 

Ênfase no culto e reflexão  7 
Respostas negativas  

 
7 

Ênfase nas informações obtidas  
 

3 

(Da autora) 
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A categoria mais citada é aquela em que as respostas enfatizaram a boa avaliação do 

evento com base na confraternização e no reconhecimento aos funcionários. Um total de 23 

respostas com este mote foram enquadradas neste grupo. Podem-se citar algumas delas: 

“gostei pela homenagem recebida”, “foi um reconhecimento do Instituto aos seus 

funcionários”, “houve o agradecimento e a valorização das pessoas”, “eu acho que este evento 

reuniu a empresa e foi uma oportunidade para eu vir”, “gostei porque confraternizou, 

homenageou os funcionários”, etc.  

Sete respostas foram agrupadas na categoria que enfatizou o culto e o momento de 

reflexão. Dentre as respostas que mencionaram o aspecto religioso do e vento, algumas são 

citadas: “o culto traz um conforto emocional importante”; “gostei pelo culto e pela interação”; 

“o evento foi ótimo, principalmente pelo culto” etc. Sete respostas foram dadas, também, 

citando aspectos negativos do e vento, o qu e gerou mais uma categoria. As reclamações já 

citadas em outros itens deste questionário se repetiram aqui com os seguintes dizeres: “não há 

nada de diferente em relação à edição passada”; “o evento foi bom, mas pecou um pouco em 

questão de divulgação”, “poderia ser mais impessoal e menos tempo de culto”; “o horário 

deixa a desejar” e, por fim, a resposta que aparece, inclusive na epígrafe deste capítulo, e que 

se julga como a mais completa dada pelos participantes é a que diz: “é sempre a mesma coisa. 

Não tem atração diferente. Parece uma coisa enlatada. Tem que entreter mais. Mistura culto 

com celebração. O momento da homenagem fica menor que o culto. Tem que ser algo mais 

específico para as pessoas”. O fato é que, mesmo sendo um evento tradicional, a Instituição 

não pode deixar o Aniversário do IMS cair na monotonia, repetindo a mesma fórmula todos 

os anos. Tal conduta leva à queda na quantidade de público e ao desencorajamento em relação 

à participação dos funcionários, que já preveem o que acontecerá no evento.   

Por fim, a ú ltima categoria formulada é aq uela que agrupa três respostas, que 

enfatizam as informações obtidas durante o evento. Nela, os entrevistados disseram: “gostei 

do evento pelas informações passadas e pelos agradecimentos”; “foi bom pelas informações 

obtidas e pelos reconhecimentos” e, por fim, “no evento, a gente fica por dentro de mais 

coisas”. Para estas pessoas, o Aniversário do IMS foi uma fonte de informação. As respostas 

categorizadas foram postas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 56 – A quantificação das categorias de avaliação do evento 
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 Estas foram as respostas dadas pelos participantes do Aniversário do Instituto 

Metodista, evento voltado ao público interno que demonstrou alguns problemas em termos de 

comunicação. Pôde-se perceber que a tradicionalidade do e vento tem impedido sua 

renovação, o que leva à exibição das mesmas fórmulas todos os anos, constatação feita pelos 

próprios funcionários nos questionários. A atratividade do evento também é reduzida, sendo 

visualizada na ausência de sinalização que faça menção ao evento ou ainda de uma decoração 

específica para o dia.  

 A comunicação, feita prioritariamente por e-mail também se mostrou frágil aos 

participantes, que apontaram a ausência de uma comunicação efetiva e direta com os 

funcionários. O culto, que tomou grande parte da comemoração, também foi apontado como 

um ponto negativo pelo público, que deseja um momento festivo, de comemoração.  

 Além disso, a au sência de espontaneidade em relação à p articipação no evento foi 

atestada pelo participante que, de forma camuflada, apontou uma opção que não desejava no 

questionário (fato citado no i tem “o porquê da participação”), temendo ser repreendido 

posteriormente. O resultado destes pontos falhos é a ausência do público. Como se disse no 

decorrer deste trabalho, evento sem público não é evento, portanto, é necessário que se 

trabalhe para evitar o esvaziamento deste momento de suma importância para a Universidade.   

 
5.5. Entrevista com diretor da Universidade Metodista 
 

Para discutir como a Universidade vem desenvolvendo e planejando seus eventos 

organizacionais, foi realizada uma entrevista com o Diretor de Comunicação e Marketing da 
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Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Roberto Salles Garcia. A entrevista (constante 

nos apêndices desta dissertação), feita no dia 05 de novembro de 2013 através do Skype  -

programa de computadores que permite a interação online instantânea, foi elaborada no 

formato semiestruturado, ou seja, com perguntas previamente elaboradas, mas também com 

indagações que foram surgindo no decorrer do diálogo. O Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento, que autoriza a u tilização das informações coletadas, também consta nos 

apêndices desta dissertação. Falando do papel que os eventos organizacionais vêm assumindo 

no cotidiano da UMESP, o entrevistado esclareceu que existem três funções básicas que 

permeiam a elaboração destes acontecimentos na Universidade:  

1) Estreitar o sentimento de pertencimento dos técnico-administrativos, alunos e 

professores em relação à M etodista - isso porque o engajamento destes 

profissionais em atividades como o DUA, por exemplo, gera um envolvimento em 

relação à UMESP, o que solidifica o vínculo institucional.  

2) Outra missão dos eventos é lidar com a imagem institucional, difundindo 

mensagens sobre a O rganização e estreitando as relações com os mais variados 

públicos de interesse.  

3) A última função estaria relacionada à difusão de conhecimentos - as semanas 

acadêmicas, os simpósios ou os congressos científicos seriam exemplos de eventos 

com este propósito dentro da Universidade.   

Em relação ao planejamento e ao processo de desenvolvimento dos eventos dentro da 

Metodista, o Diretor explicou que existem acontecimentos já tradicionais, como é o caso do 

Aniversário do IMS (evento estudado nesta dissertação e que em 2013 c ontou com a 

participação de cerca de 300 pessoas), que constam no próprio calendário da Universidade. 

Segundo ele, o Setor de Eventos Institucionais (SEI), ligado à Diretoria de Comunicação e 

Marketing, normalmente, encabeça estes eventos, articulando-os com outras áreas da 

Comunicação e de fora dela. O SEI inicia o pr ocesso do e vento, estabelecendo a data, o 

horário e o l ocal e, em seguida, há o envolvimento de outros setores responsáveis pela 

produção e d ivulgação das informações. No aspecto logístico, o S etor de Eventos cuida da 

decoração, da reserva do espaço, da compra e escolha de materiais que serão usados e, em 

termos de programação, há uma comissão composta por vários departamentos, tais como: a 

Pastoral Escolar-universitária, que leva aos participantes uma leitura bíblica; o Núcleo de Arte 

e Música, que prepara apresentações musicais, teatrais e performances; e o Departamento de 

Recursos Humanos, que faz a identificação dos homenageados, etc. Verifica-se, desta forma, 
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um trabalho integrado de setores que extrapolam a área de Comunicação da Universidade 

(como é o caso do RH) ponto considerado positivo para a Instituição.  

Apesar desta atuação conjunta e, portanto, benéfica à Metodista, percebeu-se, na 

resposta do Diretor, um predomínio de aspectos logísticos e operacionais ligados às atividades 

do Setor de Eventos Institucionais, o que  o afastaria de atividades estratégicas. Verificando 

isso, se perguntou qual é o papel do SEI na decisão de fazer o evento, ou seja, em aspectos 

estratégicos que permeiam a atividade. O entrevistado citou, em sua resposta, o D ia da 

Universidade Aberta, explicando que o mesmo é resultado de uma ação planejada e pensada 

pela Universidade (e, portanto, estratégica) no sentido de aproximá-la do seu público 

principal: seus futuros alunos.  

Ele lembra que o DUA iniciou com a at uação da Gerência de Captação de Alunos, 

área que lidera o evento dentro da Diretoria de Comunicação e Marketing da Metodista até os 

dias de hoje (vale ressaltar que este acontecimento é encabeçado por esta Gerência e não pelo 

Setor de Eventos Institucionais - apesar de contar com a participação deste - devido à conexão 

que possui com os alunos do ensino médio, nicho de atuação que pertence a este setor). “O 

DUA vem a dar um salto de qualidade no ponto de vista da intensidade do relacionamento. 

Ele completa a estratégia, que começou quando identificamos a necessidade de um 

relacionamento mais próximo com os alunos. Este evento é um momento muito significativo 

e intenso em que os participantes têm possibilidade de degustar, de experimentar a 

Universidade de uma forma mais intensa” (GARCIA, entrevista).  

 O Diretor afirmou, ainda, que a interação da Universidade com os alunos participantes 

do evento continua mesmo depois de tê-lo encerrado. Após a sua realização, os visitantes são 

acessados a partir de um mailing. Com a identificação do curso (ou dos cursos) com o qual o 

aluno se identifica, há o envio de material informativo (que chama atenção para as datas do 

vestibular, por exemplo) e o convite para a participação em oficinas de redação na intenção de 

fazer com que se mantenha o relacionamento e com que o aluno “se sinta encantado com a 

Instituição”. (GARCIA, entrevista). Percebe-se, então, que o DUA é elaborado como uma 

forma de vincular o participante do evento, ou seja, o aluno do ensino médio, à Universidade, 

visando estabelecer um primeiro contato com o a mbiente universitário, o que  será, 

posteriormente, desenvolvido através de outras comunicações da própria Instituição.  

 Quanto aos objetivos da Universidade em realizar o DUA, Paulo Salles afirmou que o 

evento (que em 2013 contou com a presença de cerca de 3.300 visitantes segundo dados 

obtidos nesta entrevista) é tido como fundamental para as atividades da Metodista. Ele 

explicou que “uma Instituição educacional só vive quando tem alunos e que eles são a razão 
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de ser, a própria essência da Universidade” (GARCIA, entrevista). O DUA possui, para o 

Diretor, duas dimensões que merecem ser destacadas: a primeira é a d e relacionamento com 

os visitantes, atuação que tem o condão de tornar a experiência inesquecível a tal ponto que os 

alunos possam escolher a Metodista para estudar; e a segunda que figura como a possibilidade 

de trabalhar, através do evento, o f ortalecimento do vínculo com os próprios professores, 

funcionários e corpo de alunos, que contribuem para que tudo ocorra em perfeita sintonia 

durante o evento.    

Quanto ao Aniversário do IMS, o Diretor de Comunicação esclareceu que o objetivo 

deste evento, pela própria confessionalidade que a Metodista possui, é implementar uma ação 

ligada às raízes e aos princípios da Instituição e, além disso, celebrar com os funcionários 

mais um ano de vida do Instituto mantenedor da Metodista. “Temos duas dimensões 

celebrativas importantes: a dimensão de gratidão a D eus e, além disso, de integração dos 

funcionários. Ao se estabelecer essa homenagem, a Metodista está dizendo: vocês são muito 

importantes para os resultados que temos alcançado” (GARCIA, entrevista). 

Para a U niversidade, pode-se dizer, então, que este evento traduz um trabalho de 

comunicação interna, de gestão de pessoas, que visa valorizar os funcionários que estão na 

Instituição. Além disso, é possível perceber, nos dizeres do D iretor, a possibilidade de 

estabelecer uma proximidade, uma integração, um momento de confraternização e de 

homenagem em relação aos funcionários. “Com estes eventos, buscamos valorizar e 

transformar o ambiente de trabalho em um lugar agradável, cordial, onde é possível dialogar, 

confraternizar e celebrar as vitórias e desafios alcançados” (GARCIA, entrevista).  

 Apesar de citar os pontos positivos do Aniversário do IMS, o Diretor admitiu que é 

necessário rever um pouco da dinâmica deste evento, assumindo que ele tem tido uma 

duração muito longa, o que acaba fazendo com que algumas pessoas não participem em sua 

integralidade. Sob o pont o de vista da natureza do evento, o D iretor acredita que o culto 

cumpre o objetivo da Instituição, ou seja, dar um tom confessional, sendo necessário rever, no 

entanto, a própria dinâmica do acontecimento, tornando o hor ário mais factível e 

contemplando uma maior participação dos funcionários.  

 Quanto ao show com o cantor Nando Reis, também desenvolvido no ano de 2013 

como forma de comemorar o Aniversário do IMS, o Diretor de Comunicação explicou que a 

estratégia foi uma junção do “útil com o agradável” (GARCIA, entrevista). O show surgiu a 

partir de uma parceria com uma das rádios com as quais a Metodista divulga seu processo 

seletivo. Nas negociações, foi gerada a possibilidade de um bônus, que seria na forma de um 

show de um artista. Após algumas reuniões com a Reitoria, chegou-se à conclusão de que os 
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funcionários técnico-administrativos e os professores seriam um público adequado para o 

evento.  

Unindo as agendas do cantor Nando Reis e da Instituição, chegou-se a uma data que 

coincidiria com o Aniversário do IMS. Desta forma, aproveitou-se a intenção de fazer uma 

atividade voltada ao público de funcionários e inseriu-se a atividade como uma parte das 

comemorações dos 43 anos do IMS. “Foi uma programação muito legal e, sob o ponto de 

vista de avaliação, estamos pensando em estabelecer parcerias futuras, em que possamos 

repetir a experiência que tivemos neste ano” (GARCIA, entrevista). 

 Sobre a av aliação dos eventos que são feitos na Universidade (e, mais 

especificamente, sobre o DUA e o Aniversário do IMS) foi perguntado ao Diretor se existia 

alguma forma de valoração destes acontecimentos. Ele atentou que no caso do “Dia da 

Universidade Aberta” há uma avaliação a c ada dois anos, que acontece junto com 

coordenadores e diretores de cursos para que se identifiquem os pontos positivos, os aspectos 

a serem melhorados, os pontos em destaque e se recebam sugestão para os próximos anos. 

Além disso, a equipe organizadora também se reúne para verificar os aspectos que deram 

certo e os que deram errado. No entanto, com os visitantes, nenhum tipo de avaliação é feita, 

o que pode ser tido como um ponto crítico em relação ao evento, já que escutar aqueles que 

dele participam é a melhor forma de entender o que necessitam e esperam da Universidade. 

Falando dos eventos enquanto estratégias de comunicação, o entrevistado salientou 

que eles possuem, para a Universidade, uma importância comunicativa explícita e 

fundamental. Segundo ele, é a partir dos eventos, que a Universidade verbaliza suas 

mensagens organizacionais e, além disso, expressa sentimentos, emoções e sensações de 

pertencimento. “Vemos que os eventos têm uma dimensão de comunicação muito forte. Se 

pararmos para pensar, todos os eventos, sejam formais ou não-formais, tendem a comunicar o 

que a Instituição é, o que ela acredita, os princípios que possui. Diante disso, acredito que os 

eventos são, sim, estratégias de comunicação que podem e devem ser aperfeiçoadas dentro do 

ambiente da Universidade.” (GARCIA, entrevista).  

Diante desta entrevista, pôde-se entender um pouco mais do ponto de vista da 

Metodista ao desenvolver seus eventos, mais especificamente o Dia da Universidade Aberta e 

o Aniversário do IMS. Tais acontecimentos são tratados de forma cuidadosa pela 

Universidade, o que revela a importância que a m esma tem dado a estas estratégias 

comunicativas de fundamental valor no século XXI.    
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CONCLUSÃO  

 Após toda a exposição feita no de correr do t rabalho, cabe aqui apresentar algumas 

questões. Em primeiro lugar, vale dizer que as organizações, dentre as quais as Universidades, 

são agrupamentos que viabilizam o funcionamento da sociedade. Elas são integrantes de um 

ambiente geral, devendo ser encaradas em uma perspectiva holística que as vincula ao espaço 

em que atuam. São, desta forma, mais do que setores fragmentados, o resultado sistêmico de 

uma interação social. As organizações, como sistemas abertos, trocam influências de toda 

sorte com o ambiente que as circundam: recebendo e dando, importando e exportando 

comunicações. A ideia das organizações como sistemas fechados, ignorando o espaço onde 

atuam não se concebe mais na realidade atual.  

Para este estudo, se utilizou prioritariamente, com objetivo de entender as organizações, a 

abordagem sistêmica, orientada pela visão de conjunto que a organização deve manter. Tal 

entendimento é importante para se chegar ao planejamento e desenvolvimento de uma 

comunicação integrada e estratégica dentro do âmbito organizacional. Independentemente da 

vontade das organizações, os públicos existem e fazem parte de sua atuação. São, portanto, a 

base da existência organizacional. É com esta base que as organizações devem estabelecer 

contato. Um contato que vai além da assessoria de imprensa, além da publicidade, do 

marketing, das relações públicas tratadas isoladamente. Esta interação deve assumir um 

formato integrado, encarado através do congraçamento de diversas modalidades, atingindo-se 

uma comunicação plena e u nificada, livre de fragmentações e es truturas fechadas. Um 

processo capaz de interagir com os públicos e oferecer mensagens alinhadas e co mpatíveis 

com o posicionamento da organização.  

Os eventos devem, assim, fazer parte desta atitude estratégica das organizações. É através 

deles que o ser humano se agrega aos demais, ampliando relacionamentos, criando, 

interagindo e participando de momentos grupais. Vê-se os eventos como fatos sociais capazes 

de gerar interação entre os pares, produzir verdadeiras catarses coletivas como diz Maffesoli: 

“o estar-junto convivial, festivo ou ba nal tem lugar que não pode ser subestimado” (2010, 

p.150). Diante disso, é necessário dizer que os eventos precisam fazer parte do c otidiano 

organizacional, não devendo ser usados como possibilidades extraordinárias, mas sim como 

formas de comunicação plenamente possíveis.  

A disputa de mercado, a concorrência e a crescente preocupação com a opinião pública 

tem levado as organizações, e as Universidades de forma geral, a promover eventos como 

possibilidades comunicacionais diferenciadas, que envolvem ações das mais variadas. Os 

eventos podem fazer uso das potencialidades da assessoria de imprensa, da publicidade, do 
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marketing, das relações públicas, assumindo o que cada uma destas áreas oferece com maior 

eficácia e f uncionando, desta forma, como plataforma comunicacional multimeio, ou seja, 

como uma área que abriga em seu entorno uma vasta gama de atividades que de forma 

integrada favorecem a organização. 

Conectando os eventos ao marketing de experiências, pode-se dizer que eles passam a 

figurar como espaços de experimentação em que o hedonismo é capaz de produzir ações 

sensoriais e i maginativas em relação ao público. Ao assumir este status, os eventos 

transformam-se em produtos de alto valor agregado com potencial de alavancar retornos para 

a organização. Eles têm se tornado cada vez mais essenciais ao desenvolvimento financeiro 

das organizações, devendo ser pensados e planejados em harmonia com as perspectivas e as 

metas organizacionais.  

O perfil atual da Universidade cobra esta nova postura. Seu engajamento junto aos 

públicos é fundamental para se estabelecer uma comunicação adequada e estruturas ágeis e 

acessíveis tanto interna quanto externamente. A Universidade Metodista de São Paulo, alvo 

deste estudo, mostra-se dentro deste contexto. Localizada em São Bernardo do C ampo, a 

UMESP teve sua história construída a partir da Igreja Metodista, instituição a qual é 

intrinsecamente ligada até hoje.  

Percebeu-se durante a pesquisa que para a Metodista os eventos têm grande importância, 

aparecendo na estrutura organizacional da Diretoria de Comunicação e Marketing duas vezes. 

A primeira, conectada à Gerência de Comunicação, na qual são desenvolvidos os eventos 

tidos como gerais, ou seja, aqueles desenvolvidos para os mais diversos públicos da 

Universidade, e, na segunda aparição, vinculados à Gerência de Captação de Alunos, 

responsável pelos eventos voltados para os alunos do e nsino médio e aqueles que, mesmo 

tendo concluído esta etapa de estudos, desejam ingressar na Universidade. A gama de eventos 

que a Universidade possui é imensa, por isso, para viabilizar este estudo, restringiu-se este 

universo a dois eventos: Dia da Universidade Aberta (DUA) e Aniversário do Instituto 

Metodista de Ensino Superior (IMS).  

Os focos prioritários do DUA são os alunos-candidatos, ou seja, os concluintes do ensino 

médio, público externo e de intenso interesse para a Universidade. Através do estudo, viu-se 

que este evento traz um formato extremamente completo, capaz de fazer uso de diversas 

atividades comunicacionais disponíveis no ambiente da Metodista. Uma verdadeira 

plataforma comunicacional tomou forma em seu desenvolvimento, utilizando-se: o site da 

Universidade; o Facebook; as mensagens SMS; o newsletter; os vídeos; os cartazes, faixas e 

banners; o Jornal da Metodista; a Revista Metô e o Twitter.  
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Durante o evento, foram elencados diversos pontos positivos, dentre os quais: material de 

divulgação bem estruturado; sala destinada aos professores visitantes bem organizada; 

camisetas com layout específico para o evento; kits dados aos alunos visitantes com 

logomarca da Instituição; Revista Metô desenvolvida para o evento; estacionamento gratuito; 

computadores disponíveis para inscrição no vestibular; carrinhos de pipoca como forma de 

montar um ambiente hedônico; boa sinalização dos blocos, traslado para o campus Planalto e 

a atratividade dos espaços de apresentação dos cursos.  

Alguns problemas também foram visualizados e divididos em problemas estruturais 

(material de limpeza exposto no evento; caixas aglomeradas na entrada do bloco Delta e 

material gráfico sendo fixado em meio aos visitantes) e comunicacionais (falta de informação 

no balcão de credenciamento; loja da Metodista fechada, prejudicando a exposição da marca; 

ausência de identificação no Centro de Convivência; material gráfico sem identidade visual; 

Revista Metô mal posicionada na Central de Relacionamento; sala de estudos fechada durante 

o evento; ausência de mensagem agradecendo a participação no evento). Apesar dos aspectos 

negativos apontados e fazendo um balanço do que foi visto por esta pesquisadora e nos 92 

questionários aplicados (já esmiuçados nos capítulos anteriores), pôde-se dizer que o evento 

em tela mostrou-se bastante completo em termos de ações comunicacionais, sendo capaz de 

estabelecer uma relação efetiva com o público almejado pela Universidade, o que o torna 

alinhado aos objetivos e metas da Metodista. 

Já o a niversário do IMS foi descortinado como um evento que contou com dois 

momentos: um culto em ação de graças e, posteriormente, um show do cantor Nando Reis, 

ambos voltados ao público interno da Universidade. Os eventos usaram poucas opções 

comunicacionais, dentre elas: um convite eletrônico geral; um convite eletrônico aos 

homenageados; o site, que abordou os eventos em apenas três matérias; a comunicação oral 

através das chefias e a m ensagem de intranet. Inicialmente, só havia a previsão do culto em 

ação de graças para a comemoração, porém, em momento posterior, foi agregado à 

programação o show do cantor Nando Reis, que por isso não foi acompanhado in loco. No 

culto, pontos positivos e negativos foram verificados. Dentre os positivos estão: a limpeza e 

organização do local; a presença da intérprete da Língua Brasileira de Sinais; os chocolates 

como lembranças do evento; a música ambiente; a organização demonstrada pelo cerimonial e 

a socialidade e co nfraternização gerada entre os funcionários. Já dentre os negativos foram 

vistos: a falta de informação dos membros do cerimonial; a placa indicativa do local do 

evento deteriorada; a m arca da Metodista encoberta e a falta de decoração e identificação 

específicas para o evento, gerando pouca atratividade. Os pontos negativos somados às 
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escassas estratégias comunicacionais usadas geraram um evento monótono (ao contrário do 

que aconteceu no DUA), o que pôde ser percebido pelo público e registrado nesta pesquisa 

através dos quarenta questionários aplicados no dia do evento.  

As frases dos participantes dos eventos que iniciaram o último capítulo desta dissertação 

demonstram o que se pôde verificar nesta pesquisa: no DUA, “pôde-se encontrar muito mais 

do que estava imaginando”, gerando um evento diferenciado, alinhado às metas e estratégico 

para a Universidade, já no a niversário do IMS “é sempre a m esma coisa, não tem atração 

diferente, parece uma coisa enlatada”, formando um evento carente em termos de estratégias 

comunicacionais para a Universidade.    

Independentemente das ações que serão tomadas em prol da melhoria deste cenário 

pela Universidade, crê-se que já foi dada, através desta pesquisa, uma contribuição para se 

olhar a Universidade e os eventos que a mesma realiza de forma diferente, imaginando-os 

como ações complexas e sempre tendentes a um alinhamento organizacional. Espera-se, com 

isso, ter contribuído para a longa caminhada que a pesquisa no âmbito universitário ainda 

carece. Se por meio desta pesquisa, se tiver corroborado para que os eventos sejam mais 

vistos e mais pensados, já será suficiente. 
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APÊNDICE A - Questionário de avaliação de evento voltado para público externo 

 
1. Informações sobre o participante:  

a) Profissão: ______________________________________________________________ 

b) Idade: _______________________________________________________________ 

c) Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

2. Você já participou do Dia da Universidade Aberta outras vezes? (  ) sim (  ) não 

 Se sim, quantas vezes?_______________________________________________________ 

3. Como ficou sabendo deste evento? 

Redes 
sociais (  ) 

E-mail 
(  ) 

Pelo colégio em que 
estuda (  ) 

Jornal (  ) Rádio 
(  ) 

Site (  ) 

Televisão (  ) 
Amigo

s (  ) 
 

Outro. Especifique: __________________________ 

4. Qual é a sua relação com a Metodista? 

Aluno (  ) Docente (  ) 

Pai ou parente de 
aluno (  ) Visitante externo à Universidade (  ) 

Técnico-
administrativo (  ) 

Outro:________________________
____ 

5. Percepções do participante: 

Você considera: ó
timo 

b
om 

reg
ular 

r
uim 

pés
simo 

a) A duração deste evento      

b) O ambiente de realização       

c) O material distribuído      

d) A comunicação da Universidade com os 
participantes  

 
    

e) A pontualidade da Universidade       

f) A sinalização de acesso ao evento      

g) As atividades desenvolvidas       
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h) O conhecimento e habilidades adquiridos      

i) A relevância do evento para minhas atividades      

j) A divulgação do evento       

 

6. Por que você está participando deste evento? 

a) Para conhecer a infraestrutura da Metodista 

b) Para saber dos cursos oferecidos pela Metodista 

c) Para receber informações sobre vestibular, profissões e mercado de trabalho 

d) Para acompanhar a minha turma 

e) Para participar de oficinas, palestras e visitas guiadas 

f) Para vivenciar um pouco da vida universitária 

g) Não sei dizer 

7. Você participaria de outros eventos da Metodista? (  ) sim (  ) não (  ) talvez  

8. Você recomendaria este evento para outras pessoas? (  ) sim (  ) não (  ) talvez  

Por quê? _____________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, a Metodista deveria fazer mais eventos como este. 

a) Concordo 

b) Concordo totalmente                                                                              

c) Discordo  

d) Discordo totalmente 

e) Sem opinião 

10. Diga sim, não ou indiferente: 

a) Gosto mais da Metodista depois deste evento  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

b) Este evento me deixará uma boa recordação da Metodista  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

c) Considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com a Universidade  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

d) A minha vontade de estudar na Metodista aumentou depois deste evento  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

11. Você mudou sua percepção sobre a Metodista depois deste evento? (  ) sim (  ) não 

Se sim, em que? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Na sua avaliação, o evento foi:       (  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo 
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Por quê? ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário de avaliação de evento voltado para público interno 

 

1. Informações sobre o participante:  

d) Profissão: ______________________________________________________________ 

e) Idade: _______________________________________________________________ 

f) Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

2. Você já participou do Aniversário do Instituto Metodista outras vezes? (  ) sim (  ) não 

 Se sim, quantas vezes?_______________________________________________________ 

3. Como ficou sabendo deste evento? 

E-
mail (  ) Intranet (  ) 

Colega de 
trabalho (  ) 

Chefe 
(  ) 

Outro:____________________
____ 

 

4. Qual é a sua relação com a Metodista? 

Técnico-
administrativo (  ) 

Docente (  ) 

Aluno (  ) Visitante externo à Universidade (  ) 

Pai ou parente de 
aluno (  ) 

Outro:________________________
____ 

5. Percepções do participante: 

Você considera: ó
timo 

b
om 

reg
ular 

r
uim 

pés
simo 

k) A duração deste evento      

l) O ambiente de realização       

m) A comunicação da Universidade com os 
participantes       

n) A pontualidade da Universidade       

o) As atividades desenvolvidas       

p) O conhecimento e habilidades adquiridos      

q) A relevância do evento para minhas atividades      
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r) A divulgação do evento       

6.  Por que você está participando deste evento? 

h) Para criar relacionamentos 

i) Para trocar informações 

j) Para me confraternizar com outras pessoas 

k) Para agradar o chefe 

l) Não sei dizer 

7. Você participaria de outros eventos da Metodista? (  ) sim (  ) não (  ) talvez  

8. Você recomendaria este evento para outras pessoas? (  ) sim (  ) não (  ) talvez  

Por quê? _____________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, a Metodista deveria fazer mais eventos como este. 

a) Concordo 

b) Concordo totalmente                                                                              

c) Discordo  

d) Discordo totalmente 

e) Sem opinião 

10.  Diga sim, não ou indiferente: 

e) Gosto mais da Metodista depois deste evento  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

f) Este evento me deixará uma boa recordação da Metodista  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

g) Considero que este evento foi uma boa forma de comunicação com a Universidade  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

h) Sinto-me mais comprometido com meu trabalho na Metodista depois deste evento  

(  ) sim                 (  ) não              (  ) indiferente 

11. Você mudou sua percepção sobre a Metodista depois deste evento?     (  ) sim (  ) não 

Se sim, em que? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Na sua avaliação, o evento foi:       (  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim (  ) péssimo 

Por quê?  ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 

MARKETING DA UMESP – PAULO ROBERTO SALLES GARCIA 

 

M: A primeira delas, professor, é sobre esse organograma aqui da Dicom. Mantêm-se 

igual? 

E: Na verdade, só pra gente conferir aí, nós temos três gerências: uma gerência de 

comunicação, uma gerência de capacitação de alunos, e uma gerência de marketing. Dentro 

da gerência de comunicação, temos umas caixinhas, uma de web, uma de assessoria de 

imprensa, uma de eventos e u ma de propaganda e m arketing.  N a área de capacitação de 

alunos deve ter uma de processo seletivo e feiras e eventos/relacionamentos com escolas. E na 

de marketing eu imagino que tenha uma de emergência de mercado e relacionamento. Então 

está valendo ainda. 

M: Outra coisa que eu queira perguntar é sobre os verbos que o senhor põe aqui: 

“conhecer”, “encantar”, esses direcionamentos de trabalho da DICOM aqui. Continua a 

mesma coisa? 

E: Na verdade, esse direcionamento ele é baseado um pouco no programa de 2010, 2011, 

a gente acaba falando um pouco dele, só o que acontece, como a adequação do seu trabalho é 

especifica da Universidade Metodista de São Paulo. O que acontece? 2006 a Igreja Metodista 

na qual a Universidade está ligada aprovou a criação da Rede Metodista de Educação e havia 

um prazo até 2008 para que as instituições se formatassem na dimensão da Rede Metodista. 

Então, hoje a gente tem uma Rede Metodista de educação - e eu acho que isso não vai 

complicar seu trabalho, mas só para parecer melhor a situação que a gente vive hoje - hoje a 

gente tem uma tradição de serviços compartilhados que cuida de todas as áreas de 

comunicação e m arketing da rede. Eu sou a pessoa responsável por cuidar da área de 

comunicação e marketing da rede, como a gente está falando do trabalho fechando na coisa da 

Universidade, eu entendo que esse posicionamento que você está aí ele não vai ter nenhum 

piso provável, que a gente está avançando em 2014 pra mudar, e isso não será exclusivo e 

unicamente da Instituição Metodista de São Paulo - a IMS - isso será de toda as instituições 

da rede, a gente tem unidade em Porto Alegre. Juiz de Fora, Piracicaba, Rio de Janeiro... Etc. 

Mas como o foco do seu trabalho com a Metodista eu não vejo prejuízo em você focar ainda 

nesses três aspectos: conhecer, encantar... 
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M: E a terceira coisa, é quanto aos públicos, se se mantêm.  

E: Sim, sim. Eu acho que aí não houve grandes problemas não. Acho que está mantido.  

M: Então professor acho que agora podemos passar para as perguntas. O quê que o 

senhor acha? Qual é o papel dos eventos dentro do cotidiano organizacional da Metodista? 

E: A gente tem talvez três pontos de vista diferentes. Um é r elacionado ao próprio 

sentimento de pertença dos nossos funcionários, dos nossos alunos e na medida em que há 

eventos nos quais eles participam, tomam parte, às vezes são atores dos próprios eventos; isso 

cria uma relação de pertencimento, uma relação de orgulho com o fato de estarem em uma 

Instituição que tem o cuidado com isso. Outro aspecto está relacionado a própria questão da 

imagem da organização, da imagem institucional, a medida em que quando os eventos 

acontecem, e com gente tanto interna, sendo alunos, etc. a gente cria uma imagem bastante 

interessante para esses públicos. Então, é uma imagem de que a Instituição está preocupada 

em difundir conhecimentos ou de  abrir oportunidade para que os próprios convidados, 

participantes, sejam alunos ou f uncionários, tenham acesso  às discussões que tão 

acontecendo no âmbito da própria academia, no âmbito da produção de conhecimento. 

 A outra opção está relacionado a isso, a difusão de conhecimentos, quando você tem, 

por exemplo, semanas acadêmicas, ou quando você tem simpósios, ou congresso cientifico, 

quando você tem, por exemplo, um programa - que eu não me lembro se na tese os 

funcionários - que se chama aqui na Universidade , no I MS “Atualiza”, que é um programa 

voltado para capacitação profissional tanto de professores quando de funcionários. Então, esse 

programa acaba oferecendo por meio de eventos que acontece nessa direção, a capacitar os 

funcionários, a capacitar os docentes para um melhor desempenho nas atividades nas quais 

eles estão envolvidos.  

 Então, para mim, são essas três vertentes: uma vertente do relacionamento, uma 

vertente de construção de imagem - e essa eu acho que essa de construção ultrapassa os 

limites dos alunos e dos professores, então quando a gente pensa nas formaturas, que são 

eventos que acontecem, as formaturas elas são formatadas para que haja um espaço para que 

os visitantes conheçam também a Universidade. Então, tem algumas coisas que podem ser 

muito modestas os olhos de nós dois, mas tem uma dimensão muito forte, que é homenagem 

aos avôs e avós dos formandos, então, por exemplo, esse tipo de coisa cria uma relação de 

proximidade muito forte das famílias dos formandos com a Instituição, isso também vai um 
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pouco em um dos pilares da Instituição que alguns chamam de “Educação por toda vida”, 

então, a gente entende que, fundamental que nossos alunos mas também os entes, entendam 

que a educação não se encerra quando termina a fase, as fases se encerram na formação da 

graduação, mas você tem sempre que está sintonizado com discussões, seja no mercado de 

trabalho, na área de conhecimento que as pessoas escolheram para seguir suas carreiras., etc. 

Então, a gente entende que ao terminar a graduação, você tem oportunidade, possibilidade e 

até quase que uma “obrigação” de se manter atualizado para constante aprimoramento, então 

há esse gancho de educação para toda vida. A gente está a todo instante, a todo momento da 

nossa vida se aperfeiçoando , s e preparando seja para sermos melhores como pessoas ou 

melhores como profissionais. Para mim, esses ganchos são legais, relacionamento de imagem 

e próprio conteúdo e conhecimento que os eventos disponibilizam para as pessoas. 

[00:10:00] 

M: Para lhe adiantar, que eu sei que você deve estar curioso quanto aos questionários que 

venho aplicando: No “Dia da Universidade Aberta”, professor, os resultados são muito 

benéficos para a Metodista, realmente cria um sentimento de que a Universidade é muito 

maior do qu e eles imaginam, eu escutei isso de várias pessoas, com adjetivos diferentes, 

obviamente, de formas diferentes, mas sentido é esse, que a Universidade é muito maior do 

que eles imaginam, em relação ao campus, em relação à cursos. O “Dia da Universidade 

Aberta” gera um envolvimento nas pessoas fora do nor mal.; inclusive pessoas dizendo que 

querem participar das próximas edições e eu até pensei “Nossa! Ela não dá conta que alando 

isso ela que não quer passar no vestibular não é? Ela fica querendo participar de todos”. Mas 

enfim, façamos a segunda então, professor: 

M: Como são desenvolvidos os eventos da Metodista? Como é que o planejamento, a 

organização, o processo de desenvolvimento do evento na Universidade?  

E: Aí a g ente pode categorizar os eventos e ex plicar como eles são organizados. Se a 

gente pensa, por exemplo, nos eventos institucionais, então estamos falando aí do 

“Aniversário do IMS”, do “Culto de Natal”, do “Culto de Páscoa”, coisas dessa natureza; 

esses eventos estão previamente estabelecidos no próprio calendário da instituição. Sempre ao 

final do ano eles são estabelecidos, normalmente, as datas são aquelas, evidentemente, não 

mudam, pela própria questão do c alendário cívico-cristão, como semana santa, Natal, etc., 

então essas datas são prevalecidas e quando se aproxima os períodos em que esses eventos 

estão para acontecer, existem áreas que já se articulam para que tudo aconteça. Eu diria que é 
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a área que a gente chama de Setor de Eventos Institucionais, uns falam setor, outros falam 

Coordenação, a gente usa Setor para criar a sigla S.E.I, que é o  Setor de Eventos 

Institucionais. Esse setor, que está ligado à Diretoria de Comunicação e M arketing, 

normalmente ele capitaneia esses eventos, então, ele articula algumas coisas que em sintonia 

com outras áreas tanto da Comunicação quanto com outras áreas da Instituição, para que o 

evento aconteça.   

 Então vamos puxar para o “Aniversário do IMS” que é um exemplo que você tem em 

seu trabalho, a área de eventos institucionais, uma vez que estabelecida a data, e essa data é 

estabelecida como um acordo com a própria instituição, e aí envolve outros setores da área de 

comunicação para produzirem, divulgarem as informações via Intranet, via mensagem geral, 

para que todas as pessoas saibam desse acontecimento. Então, durante um período, 

normalmente, de 10 dias, 1 semana, a gente fala desse evento, evento que já é corriqueiro na 

dinâmica da Intuição e se a gente fala muito atrás as pessoas acabam se esquecendo, então a 

gente prefere concentrar as convocações e os convites para esse período de 10 dias, 1 semana 

antes. No aspecto logístico, toda área de eventos institucionais tem os setores que cuidam de 

decoração, de reserva do espaço, e em termos de programação há uma divisão entre alguns 

atores que participam. Ou então uma instituição convencional, como a Pastoral, que sempre 

leva a palavra para os participantes, uma leitura bíblica, uma reflexão sobre momento de 

discussão; então existe uma participação da Pastoral escolar-universitária na programação 

propriamente dita, daquele momento.  

 Também existe uma participação do núcleo de arte e m úsica, que é o utra área da 

Instituição, eles trabalham com eventos culturais, trabalha com a p arte de arte, etc., e eles 

fazem intervenções durante a p rogramação, então, vai haver uma apresentação musical, vai 

haver uma apresentação teatral, vai haver uma performance de algum ator, etc. dentro daquele 

contexto do culto. Então, esse grupo participa da forma, da organização do evento, para que 

haja essa sintonia entre um pouco sobre o tema, a motivação do culto e as discussões que as 

pessoas vão levar, pode ser uma intervenção artística, uma música, apresentação teatral, 

alguma coisa assim.  

 Aí você tem a parte logística que é, por exemplo, vai definir se vamos ter um bolo de 

aniversário para distribuir para as pessoas depois do culto, queremos que haja isso, não sei se 

dessa vez a gente teve um bolo, foi um chocolate acho, foi, eu recebi um chocolate na minha 

mesa já que eu não estava aqui. Aí tem toda essa parte que é f eita então que é a p arte 
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logística/operacional mesmo de ter a compra desses materiais, escolha desses materiais, e 

você deve ter visto também a presença de pessoas uniformizadas, receptivas que recebem as 

pessoas, que ajudam a programação, que fazem isso acontecer.  

 Nesse culto, a gente tem também outra atividade, que é uma homenagem que é feita 

aos funcionários que completam - cada vez vai aumentando um pouco mais que eles vão 

ficando mais velhos - começa aí de 10 a nos, e 5 f uncionários foram homenageados 

recentemente com 40 anos de casa. Então, cada um desses funcionários é presenteado com um 

PIN da Universidade e esse PINs varia de acordo com o tempo de casa, então 10 anos é um 

PIN com uma pedra, estou falando aqui hipoteticamente porque não sei, mas é um PIN 

banhado a ouro com uma pedra de rubi, o out ro é um PIN com diamante, com sei lá, 

esmeralda.. Então, a cada um desses anos. O culto serve para também reconhecer o esforço, o 

trabalho dessas pessoas que trabalham aquele tempo de serviço na própria metodista, então, o 

culto também tem essa dimensão. Para isso é feito um trabalho junto com o Departamento de 

Recursos Humanos para identificar quais são os funcionários que completaram tantos anos, 

tantos anos, tantos anos... E uma vez identificados esses funcionários, há alguns cultos, não 

sei se dessa vez, houve essa dinâmica, mas em alguns cultos, a eq uipe organizadora pedia 

fotos dessas pessoas e as fotos eram exibidas pelo telão que ficava exposto, não sei se esse 

ano teve isso ou se teve só a listagem de nome ou nem isso. Então, em alguns anos, a medida 

que eles foram sido chamadas lá na frente, a foto dela aparecia atrás no telão para que todas as 

pessoas a conhecessem.  Eu acho que em termo de organização do evento como esse, isso que 

se dá.  

[00:20:00] 

M: Eu ia perguntar para você, você fala bastante dessa parte operacional, que o setor de 

eventos acaba assumindo, e quanto à decisão anterior de fazer o evento? Acho que para esses 

que são mais tradicionais nem tanto, eles já fazem parte do calendário de uma forma 

espontânea, mas eu imagino que deva existir outros que precisa haver esse primeiro passo de 

sugestão, de “olha, a gente tem esse ponto aqui na Universidade que queremos trabalhar, 

esse determinado público aqui que queremos nos comunicar”. A inserção do evento diante de 

um problema ou diante de um ponto que se quer tratar dentro da Universidade, esse trabalho 

também é feito mais estratégico? Com um trabalho anterior? 

E: Tá, eu acho que no caso do “Dia da Universidade Aberta”, eu acho que isso é um 

exemplo concreto da questão que você traz. Na verdade, o “Dia da Universidade Aberta” é 
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resultado de um programa, chamado “Programa da Universidade Aberta”, então, a g ente 

chama de uma sigla que a gente usa muito internamente dentro da própria área que é P.U.A. 

Esse programa nasceu em função de uma estratégia da Universidade precisava estabelecer 

para se aproximar cada vez mais do s eu público principal, que são seus futuros alunos ou 

alunos. Diante de uma demanda que a g ente precisa cada vez mais realizar o trabalho 

principal que é a questão do relacionamento, quando você tem instituições que se equivalem 

ao seu ponto de vista de qualidade, que se equivalem ao seu ponto de vista pedagógico, que se 

equivalem ao seu ponto de vista de corpo docente e etc., é legal estabelecerem-se diferencias, 

e esses diferencias eles passam muito pela questão do relacionamento.  

 Então, a gente dentro dessa área de captação de alunos, que é a ár ea daqui que lidera 

esse trabalho, identificou estratégias, a gente precisa criar um programa de modo que seja um 

alavancador - essa estratégia é a d e aproximação com os alunos. Algumas etapas, que 

anteciparam-se ao “Dia da Universidade Aberta” mas que hoje também acontecem, são assim: 

há primeiro o trabalho de contato com as escolas, a gente estabelece um relacionamento com 

as escolas, vai até elas para apresentar a Universidade, apresentar os cursos, ir atrás de uma 

política de boa-vizinhança, de ter um bom relacionamento com eles, e em alguns momentos a 

gente até, a partir desse contato, é convidado para encontrar as escolas para fazerem palestras, 

palestras diárias de formação. Especificamente os alunos do E nsino Médio, eles querem 

conhecer algumas carreiras, algumas profissões, então identificam-se, por exemplo, a área de 

Direito, ou área de Biologia, área de Odonto, pedagogia, etc., e solicitam que nós vamos à 

instituição para falar sobre essa área, para discutir mercado de trabalho, para falar sobre 

perspectiva de carreira. Esse movimento acaba estabelecendo uma relação de proximidade 

muito grande, e tem algumas escolas que promovem feiras de profissões nas quais a gente é o 

único convidado, então, a feira de profissão é o mesmo de estar conosco para falar das 

diversas profissões, então a gente vai com profissionais, professores, docentes de diversas 

áreas para falar com eles da Universidade.  

 Dentro desse movimento de ir até às escolas, a gente também oferece a possibilidade 

das escolas virem conhecer a instituição. Essa acontece durante o ano inteiro, então exibem 

programações que são em grupo, as escolas as vezes alugam ônibus, etc., em alguns casos - 

isso é até exceção à regra - a gente disponibiliza ônibus para que busquem os alunos, tragam 

eles aqui para fazer um tour na instituição, para conhecer alguns espaços, dependendo da área 

de interesse daqueles alunos, eles vão poder conhecer determinados lugares. 



265 

M: Isso além do “DUA”? 

E:  Além do “DUA”, o “DUA” na verdade, é um desdobramento disso, nesse “escola de 

visitas”, ele é um período um pouco menor e eles não tem contato com toda Universidade, ele 

é uma coisa mais específica, eles passam aqui duas horas, visitam a Instituição como um todo, 

existe um tour pré-estabelecido, então eles conhecem alguns lugares que são mais comuns, 

conhecem a biblioteca, conhecem a capela, conhecem a praça de esportes, etc., conhecem a 

praça, todo esse conjunto de coisas e alguns em algum momento entram em contato - não é 

um contato extremamente intenso - mas é um contato com a área que eles tem maior interesse.   

 O “DUA” ele vem, eu diria, a dar um salto de qualidade no pont o de vista de 

intensidade no relacionamento, nesse dia você tem, diferente desse dia de visitas, que não tem 

uma disponibilidade de professores, diretores para conversar com os alunos, é mais um 

trabalho de área de captação de alunos, você tem lá um contato bastante intenso com 

professores, coordenadores, você tem oficinas, tem palestras, seja de um específico curso, ou 

algo a mais relacionado a t emas que compõe cada área específica; então, eu diria que o 

“DUA” é um mergulho mais intenso que do que a visita, chamada de externa.  

 Então, a gente vê que está crescendo , tem o contato com as escolas, se estabelece um 

relacionamento com as escolas, a gente chega às escolas, em algum momento as escolas 

chegam até nós, vem em grupo ou então algum aluno liga para cá (a gente também divulga 

isso no nosso portal - “Venha conhecer a nossa Instituição“), então as vezes podem vir só dois 

alunos e o tratamento é igual, esses alunos percorrem alguns lugares da instituição, conversam 

com a eq uipe do processo seletivo que também está preparada para responder sobre a 

Universidade, sobre os próprios cursos, etc., etc. E o “DUA” completa esse estratégia que 

começou lá atrás quando a gente identificou essa necessidade de um relacionamento mais 

próximo com os alunos. Então, começa no início o contato e não que termine no “DUA”, mas 

o “DUA” é um momento muito significativo e muito intenso, em que os alunos têm 

possibilidade de degustar, de experimentar a Universidade de uma forma mais intensa.  

 Obedece, no meu modo de ver, estratégia de relacionamento, que começa lá atrás e 

não se encerra no “DUA”, porque depois do “ DUA”, o que acontece? A gente tem um 

trabalho que é um pouco menos presencial, mas não menos importante que o DUA nesse 

quesito relacionamento: identificar quem são esses alunos interessados e no caso, estabelecer 

um relacionamento, então a gente constrói um mailing que é uma preciosidade para nós, 

porque com esse mailing a gente continua o relacionamento com eles. A gente a partir da 
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identificação do curso ou dos cursos com os quais ele se identifica, a gente envia material, a 

gente convida para algumas atividades em questão, não sei ainda está acontecendo o 

acompanhamento, mas isso acontece: quando os alunos se inscrevem, a gente tem um 

acompanhamento com eles, a motivo de mandar um vídeo pra ele com instrução, ficar atento 

às datas, na época da véspera do vestibular, a g ente manda também uma mensagem 

lembrando do ve stibular, convida esses alunos pra oficina de redação que acontece nos 

momentos anteriores ao vestibular, para que eles venham também um pouco mais preparados. 

Então, a gente faz o a companhamento, uma vez que a gente identificou esses alunos, o 

acompanhamento fica mais próximo o pos sível para fidelizá-lo, para que ele se sinta 

encantado de uma forma com a instituição que decida escolher a instituição por uma série de 

motivos, qualidade, atendimento, afinidade, corpo docente, todos esses atributos que a gente 

acredita que a gente tenha para trazer esses meninos e meninas para cá. 

[00:30:00] 

M: Professor, aí ficou uma dúvida ainda sobre esse tema, o setor de eventos ou o 

responsável/responsáveis pelo setor participa nesse processo anterior? Desse pensamento 

inicial? Teve a participação ou não? Começou quando? 

E: Esse trabalho, a gente pode dizer, que ele nasceu dentro de uma área, de uma gerência 

do setor de comunicação, gerência do setor de captação de alunos, gerência de 

relacionamentos. Uma vez definido isso, você envolve outros atores, inclusive a área de 

eventos institucionais que dão um suporte bastante significativo em alguns momentos de 

discussão do projeto, mas seria mais sobre a questão organizacional do dia propriamente dito. 

Vale a p ena destacar, também, que há a p articipação de outros atores, são os atores da 

academia, que são os diretores e os coordenadores de cursos, na media em que, a gente 

discute com eles, apresenta uma proposta de programação, apresenta as “atrações” que a gente 

vai ter na feira e identifica com eles como vai ser a participação de cada um dos cursos.  

 Quer dizer, a essência do “Dia da Universidade Aberta” é f azer com que os alunos 

conheçam a Universidade, conheçam os cursos que estão sendo oferecidos, então, existe um 

momento com certa antecedência - uns 2 meses, 3 meses antes do evento - a gente tem uma 

reunião conjunta e depois individualizada com cada uma das faculdades para identificar a 

partir da preocupação com da estratégia relacionada com os alunos, quais serão as atividades 

que cada uma das Universidades irá promover. Então, essa sintonia é bastante grande, pra 

você ter uma ideia, nos dois últimos anos a gente montou uma estratégia de trabalho em 
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função a uma ligação que foi feita sob um ponto de vista de um melhor aproveitamento dos 

alunos, visitantes e participantes da feira, pra você ter uma ideia, até dois anos atrás a gente 

tinha a Praça Central, ali onde dessa vez ficou uma grande lona, a gente tinha os próprios 

stands da Universidade espalhados na praça principal, só que aquilo ali, em alguns momentos 

deixava as faculdades com dificuldade de interagir de uma forma mais intensa com os alunos. 

 Então, o que a gente fez ano passado e repetiu esse ano: algumas salas decoradas ou 

ornamentadas adequadamente conforme com as próprias áreas de conhecimento, então tem a 

sala de humanidades, uma da área de comunicação, etc., onde era um ponto de encontro, onde 

professores, coordenadores e diretores ficavam disponíveis para dialogar com esses 

candidatos e que dali iriam para oficinas ou outras programações que houvesse. Então, diria 

que sob o ponto de vista estratégico, essas pessoas participam também dessa discussão; a área 

acadêmica participa, a á rea de eventos participa e capitaneada pela gerência de captação de 

alunos que lidera esse trabalho. 

M: Professor, duas perguntas que para mim são fundamentais, acho que a primeira o 

senhor já até respondeu, mas de qualquer forma, vou fazer novamente. Qual o objetivo da 

Universidade ao fazer “O Dia da Universidade Aberta” e o “Aniversário da Metodista”? 

Qual é o objetivo organizacional que se pretende com esses dois eventos? 

E: Eu acho que no caso do a niversário do IMS, por uma questão da própria 

confessionalidade que marca a marca da Metodista, sempre há momentos de celebração e de 

gratidão a Deus pelos momentos, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas datas completadas de 

anos de fundação, então tem essa dimensão de registrar essa gratidão à D eus e vitórias 

alcançadas, então o aniversário do IMS, ele é composto por essa atividade que é um culto, um 

culto em ação de graças pela vida da instituição, então, no momento é esse, uma ação que está 

ligada à raízes e princípios de missão e de valores da Instituição por ser uma intuição ligada à 

religião, essa é a motivação organizacional. 

 A outra motivação organizacional, ela é celebrar com os funcionários essa conquista, 

completar mais um ano de vida, e poder celebrar isso é também uma dimensão. Então tem 

uma dimensão celebrativa que é importante, a dimensão de funcionalidade e gratidão a Deus e 

a dimensão da própria integração dos funcionários e o r econhecimento pelo trabalho deles. 

Então, ao se estabelecer essa homenagem aos funcionários, a Metodista está dizendo para 

todos eles “Ó, vocês são muito importantes para os resultados que temos alcançado”. Eu diria 

aí que tem uma dimensão, talvez não traduzida formalmente pela Direção, mas no fundo há 
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um trabalho de comunicação interna, de gestão de pessoas, também podemos dizer isso, de 

valorização dos funcionários que estão na instituição e tenham dado a colaboração para as 

coisas que acontecem na instituição. Então, isso para mim, são os três motivos especiais ao se 

realizar os eventos com os funcionários, claro que isso também estabelece uma proximidade, 

uma integração entre eles, um momento de confraternização, um momento de homenagem 

para eles, que eu acho que tem muito a v er com a q uestão de reforçar para que muitos 

funcionários vivem em um ambiente agradável de trabalho, isso evidentemente não elimina as 

tensões, não elimina as inseguranças, que hoje qualquer empregado está sujeito em função da 

própria questão da dinâmica de trabalho que hoje existe, mas, também com esses eventos 

também fazer com que haja não um ufanismo, mas a gente quer sim, valorizar e transformar o 

ambiente de trabalho da Metodista, em um ambiente agradável, num ambiente cordial e num 

ambiente gostoso de trabalhar, com dialogo, espaço bacana, que as pessoas possam se 

confraternizar, celebrar vitórias e desafios alcançados, então, eu acho que essa dimensão do 

culto é o que pega mais, é o que tem motivação maior.  

 Eu diria que “O Dia da Universidade Aberta” é um evento chave para as atividades 

que a gente faz, evidentemente, a Instituição só vive quando têm alunos, então, os alunos são 

a razão de ser da própria existência/subsistência da Instituição. O trabalho de relacionamentos 

visa ser um trabalho de conversão dos alunos de outras Universidades e de candidatos em 

alunos matriculados. A dimensão do relacionamento é predominante nesse caso, só que você 

não perde de vista, a importância que esse evento cria para os próprios professores, 

funcionários e corpo dos alunos.  

 Nesse dia, não só futuros alunos, esperamos nós que sejam, aqueles que nos visitam, 

mas também, os alunos dos cursos eles participam, eles recepcionam, não sei se você teve a 

oportunidade de frequentar alguns espaços, como o l aboratório de anatomia ou e spaços na 

salas que tinham alunos apresentando os cursos, etc. Com esses alunos, também, acontece 

uma coisa muito interessante, reforçam também esse pertencimento, sabe? “Eu estou 

enchendo a boca para falar e falo de peito cheio que essa instituição é muito legal para você 

que está vindo nos visitar aqui, para você estudar, aqui tem ótimas oportunidades de 

empregabilidade, a gente consegue estágio, a gente tem uma formação bacana, a gente tem 

um espaço físico privilegiado...” Enfim, é um discurso no qual os alunos que estão conosco 

sabiam para vender, para serem embaixadores da marca Metodista para esse público que está 

vindo aqui.  
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 Eu diria que para o públ ico externo a gente tem essa dimensão objetivamente que a 

gente quer tornar aquela experiência inesquecível a t al ponto que os alunos escolham a 

Universidade Metodista e para nela ingressar. E para os professores, para os funcionários e 

especificamente para os alunos, a g ente passa para que eles mesmos colocarem em prática 

conhecimento deles mesmos, não sei se você teve a oportunidade ver no dia, uma atividade 

muito legal que foi a simulação de um júri, então você tinha os alunos atuando como 

promotores, alunos atuando como advogados de defesa, como testemunha, em participação 

também ativa dos próprios visitantes; os alunos podendo colocar em práticas os assuntos 

aprendidos dentro da própria faculdade. Quando você vai numa redação multimídia lá, os 

alunos apresentando como é que é o curso, como que é a dinâmica, como é aquela atividade; 

esse sentimento de pertença, essa oportunidade dos alunos poderem falar o que  pensam, 

poderem falar da Universidade tem um peso muito interessante e significativo.  

[00:45:00] 

M: Compartilhando com você, um entrevistado, você vai falando e eu vou lembrando das 

entrevistas e dos questionários que eu apliquei, teve um que era aluno da Metodista já e ele 

disse assim para mim: “Olha, foi preciso eu vir pro "Dia da Universidade Aberta” porque os 

meus amigos me chamaram...’’. Porque ele tinha amigos do ensino médio. “...para poder saber 

a dimensão da minha Universidade, para saber tudo que tinha aqui, porque eu não tinha 

ideia.” Aí a outra, que era amiga dele ficou brincando - “Como você, que estuda aqui, não 

sabe?’” - “Pois é, eu não sabia”. Então, eu acho que realmente esse objetivo ele é cumprido 

com o evento, acho que ele contribui bastante, professor. Quanto ao “Aniversário do Instituto 

Metodista“, você acha que o evento também contribui com essa expectativa da organização? 

O "DUA", eu acredito que sim, mas o Aniversário, você acha que também contribui? 

E: Esse ano, eu não tive oportunidade de participar, eu acho que a gente tem tido algumas 

questões, aí num modo muito particular, da necessidade de rever um pouco a própria dinâmica 

desse evento. No ano passado, quando participei, foi um evento que teve uma duração muito 

grande. Isso acabou fazendo com que algumas pessoas, pela dinâmica de trabalho delas, não 

pudessem participar o tempo inteiro, isso acaba trazendo certo prejuízo para a programação. 

Sob o ponto de vista da essência, da natureza ou da invenção parece do culto me parece que 

ela cumpre o s eu objetivo, talvez precisasse ou devesse rever a própria dinâmica com uma 

maior participação das pessoas. Acho que isso é um aspecto... De novo, no ponto de vista da 



270 

essência acho que ela cumpre o objetivo, mas, imagino que não há nada que seja tão bom que 

não possa sofrer aprimoramentos, melhorias etc.  

 Sob o pont o de vista da logística ou da  organização pode haver melhorias, sim. 

Evidentemente, que a gente ainda tem uma questão e eu crio um paralelo, mas a gente tem um 

outro evento, que é extremamente significativo que é o culto de Natal. Esse culto de Natal é 

bastante mais concorrido sob o pon to de vista de pessoas porque ele acontece em um 

momento em que as aulas praticamente já terminaram, então a gente tem uma adesão bastante 

grande de professores do IMS. Nesse culto do aniversário do IMS, o horário é um horário em 

que tem incompatibilidade com professores que também em outras Instituições, então, a 

participação deles é um pouco mais prejudicada. Você tem uma participação maior de técnico- 

administrativos, de funcionários do que dos professores. Sempre tem uma representação, um 

coordenador, um diretor, etc., mas o peso maior fica nos funcionários técnico-administrativos.  

 Isso é uma constatação que a gente faz e diferentemente do culto de Natal que é um 

momento mágico da Instituição, ele traz uma beleza muito grande de modo geral às pessoas, 

tem um momento que ele faz uma homenagem aos filhos dos funcionários nascidos num 

determinado momento, você pega bebês de sei lá, novembro à dezembro, existe um momento 

que os pais e a família levam os bebês para serem apresentados à comunidade; é um momento 

bastante rico, com orações, homenagens, um momento muito legal. E os cultos de Natal eles 

são extremamente concorridos, eles acontecem em salão nobre, onde foi o aniversário do 

IMS, ele fica lotado gente em pé, gente de lado, gente lá fora, é uma coisa maravilhosa de ver. 

Eu diria que esse evento ele acaba, por ter acabado as aulas, os professores sempre em 

véspera ou ante-véspera das férias coletivas tem oportunidade de “atrair” e co ntar com o 

maior números de pessoas. Mas no c aso do Aniversário, eu acho que a gente tem maiores 

prejuízos em termo de presença de um em número maior de pessoas,  sim. 

M: Eu escutei bastante, professor, as respostas das pessoas, muitas delas foram bastante 

convergentes no sentido de “teve pouca divulgação”, “eu não ouvi falar”, “eu não sabia”, 

outras pessoas que inclusive eram homenageadas e não sabiam, escutei muito isso. 

Realmente, em relação à divulgação é uma queixa assim, que foi unânime.  

E: Entendi, é na verdade a gente faz... No culto, a gente tem uma divulgação que é nos 

canais que a gente utiliza normalmente. Eu não estou fazendo defesa nenhuma, até porque a 

gente está fazendo um trabalho científico e não é isso que você está defendendo, mas só 

apresentar alguns argumentos: a gente utiliza normalmente um mecanismo que a gente chama 
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de “Mensagem Geral”, que é um mecanismo que a mensagem vai para todas as pessoas que 

leiam e-mail, é u ma mensagem que vai para a Metodista e at ravés do e-mail é emitido o 

convite. Isso é para as pessoas participarem do culto. Para as pessoas que são homenageadas, 

além desse convite que vai para todas as pessoas, ele recebe um convite exclusivo, particular, 

dizendo que quer que ele participe por ter completado tantos anos na instituição, etc. Os 

gestores dessas pessoas que vão ser homenageadas recebem também uma informação dizendo 

“ó, pessoas da sua equipe: fulano, ciclano, beltrano completaram tantos anos e vão ser 

homenageados no evento. Então, facilite e es teja repassando para essas pessoas”. Então os 

gestores também recebem essa mensagem pra criar uma flexibilidade de modo que as pessoas 

participem desse momento. Então, a gente cerca de todos os lados, que a gente imagina, 

manda esse e-mail, coloca informação na própria Intranet, nosso canal oficial de 

comunicação. Essas queixas que estão tendo, elas podem se aplicar talvez às pessoas que não 

tem e-mail, então imagine, equipe de higiene ambiental ou equipe de jardineiros, etc., cuja a 

natureza de trabalho não os coloca no di a-a-dia em contato com e-mails, etc. Mas nesses 

casos, a orientação é que seus gestores façam esta informação chegar  até essas pessoas. 

M: No caso os convites pessoais, inclusive? Os gestores fazem pessoalmente o convite à 

essas pessoas também? 

E: Isso. Os gestores dessas pessoas que não tem acesso aos e-mails são convidados, a eles 

são solicitado que divulgue esses convites, que divulgue a programação para as pessoas.  

M: Teve alguns da jardinagem, como você falou, que falaram que ficaram sabendo pelo 

chefe.  

E: Exatamente. A gente há um tempo atrás, no ponto de vista da própria comunicação 

interna, a gente um veículo de comunicação que se chamava “Frente e verso”, que é u m 

veículo impresso com uma tiragem bastante reduzida, e ela chegava até esse público que não 

tem Internet ou Intranet. Então estava nos murais, nos refeitórios, lugares por onde essas 

pessoas circulavam mais. Só que a gente percebeu que isso não estava dando muito resultado 

no ponto de vista da comunicação, aí a gente acabou apostando na comunicação eletrônica, 

sob o ponto de vista também de custo, etc., e com essa disposição dos gestores que recebem 

essa informação com certeza até essas pessoas. Existe outra coisa que talvez a gente precise 

recuperar que é assim: A gente tem uns laboratórios na instituição que o acesso à Internet é 

para os funcionários utilizarem, mas muito deles, por questões do próprio que trabalho que 

fazem, se sentem completamente inibidos de entrarem no laboratório para saber notícia, da 
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Intranet, etc. Então eles acabam não fazendo isso e a co municação é prejudicada para esses 

públicos, sim. Mas a gente aposta e as vezes perde a aposta, de que os seus gestores acabam 

não fazendo chegar a eles  as informações. 

M: Só para deixar claro, professor, esse convite que você disse ser feito diretamente aos 

homenageadas, ele é impresso? 

E: Não. É um convite eletrônico, por e-mail. Vai para todas as pessoas que vão ser 

homenageadas, é um convite personalizado, tem uma artezinha própria para ele. Não é um 

texto, é um texto de e-mail com informações de que ele vai ser homenageado, contando com a 

presença dele e até dizendo para que se ele quiser trazer familiares ou algo assim para poder 

participar.  

M: Então nós temos o e-mail geral, o e-mail direcionado aos homenageados, a Intranet e 

a própria interferência dos gestores nessa interlocução.  

E: Isso. 

M: Há quanto tempo nós temos o “Universidade Aberta” e o “Aniversário da 

Metodista”, professor? 

E: Eu vou precisar recuperar essas datas com mais precisão. O culto... 

M: Deve ser a idade da Metodista. 43 anos, será? 

E: Eu quero crer que sim. Mais eu vou precisar pegar depois essas suas perguntas para te 

responder com mais precisão. O “Dia da Universidade Aberta”, eu também vou t e dar os 

dados com mais precisão, eu acredito que a gente deva estar aí, na quinta ou sexta edição. Eu 

acho que a gente faz isso há mais ou menos, 5, 6 a nos; mas também vou t e passar essa 

informação com mais precisão. Em relação ao culto, eu quero crer que isso já seja uma coisa 

de tempo. Cheguei na Metodista em 2004 e  isso já era uma prática de se fazer, mas vou 

precisar aí falar com os funcionários com mais tempo de casa para saber desde quando faz.  

M: E outra informação que talvez você não tenha na mão mas que talvez você possa ter 

acesso, é do público estimado tanto para o “Aniversário” como para o “DUA”. 

E: No “DUA”, esse ano contando com as pessoas que participaram de público interno, 

professores, funcionários, alunos, etc., mais os visitantes, eu diria que a gente teve em torno 

de 3.500 pessoas em 2013. 
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M: E se a gente considerasse só os visitantes? 

E: Eu acho que a gente teria aí uns 3.300, aproximadamente.  

M: E do Aniversário da Metodista? 

E: No “Aniversário da Metodista”, pelo que as pessoas me disseram e eu estou tentando 

imaginar pelo espaço físico lá do s alão nobre, que existia lá uma grande quantidade de 

cadeiras vazias. Eu acredito que a gente tenha, e aí vou checar - eu não estava lá, em torno de 

300, 350 pessoas.  

M: Se eu não me engano o Salão Nobre comporta 475 pessoas.  

E: A capacidade do Salão Nobre hoje é de 500 pessoas sentadas, há uma variação ou 

outra, e em  eventos maiores a g ente sempre bota um “overbooking”, mas não foi o c aso 

porque foram menos pessoas. Mas vou checar com precisão para te passar isso. 

Não sei se você vai inserir nessa coisa de aniversário, o show do Nando Reis. 

M: Isso, é minha próxima pergunta professor. Em relação a esse ano então, nós tivemos o 

show do Nando Reis, e eu pergunto para você: Por que dessa mudança? Essa uma mudança 

estrutural do evento?  Foi a primeira vez que se fez um show para comemorar o aniversário 

do IMS? Eu perguntei a algumas pessoas, mas ninguém soube precisar se tinha tido. As 

pessoas encaram até com surpresa este show, as pessoas não estavam esperando muito. Por 

que foi pensado nessa estratégia? Se é que foi uma estratégia... 

E: Na verdade, a gente aqui juntou o útil com o agradável, estou usando essa expressão 

para você entender melhor, por conta de uma parceria com uma das rádios com as quais a 

gente divulga institucionalmente ou a gente divulga no nosso processo seletivo, a gente criou 

nas negociações a possibilidade de um bônus e esse bônus seria na forma de um show de um 

artista que a gente poderia identificar a partir de um leque de possibilidades. Então, a gente 

sabia da possibilidade de fazer esse show desde o momento que a gente fechou essa 

negociação com a emissora de rádio para fazer a d ivulgação do nosso processo seletivo. 

Então, é como se fosse um bônus mesmo que a gente tem. Então, identificamos o bônus e a 

partir da possibilidade que a gente tem de ter um cantor ou um a atração, músico, etc, que 

público poderia ser mais adequado, que poderia ser mais beneficiado com esse show.. Então a 

gente teve algumas convenções com a Reitoria, identificando as melhores possibilidades e 

chegamos à conclusão de que o público dos funcionários técnico-administrativo e juntamente 
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o professor, seria um público adequado para a gente contemplar com essa possibilidade. A 

gente juntou isso com a possibilidade de uma agenda que teria que ser condensada entre a 

possibilidade do Reis no caso, do cantor, compositor com a própria agenda da instituição e a 

gente chegou a uma data que coincidiria com uma data próxima ao aniversário do IMS. Então, 

a gente aproveitou que já tinha a intenção de fazer uma atividade voltada ao público para os 

funcionários e aí, houve, sob o ponto de vista de estratégia, a gente queria ter isso voltado 

para os funcionários e coincidiu a questão das datas disso ser próximo ao aniversário do IMS. 

Então, a gente inseriu essa atividade como uma atividade parte das comemorações dos 43 

anos do IMS.  

M: Acho que foi bem recebida essa ação. Pode pensar essas ações para os próximos 

anos. Uma pena que eu não acompanhei, fiquei sabendo depois... 

E: Na verdade, a gente também tem uma coisa - depois eu mostro isso pra você- um 

espaço nosso aqui que se vem todos os funcionários e se vem todos os professores, eles não 

vão caber aqui no nosso espaço. A gente divulgou isso na Intranet, mandou uma mensagem 

geral para todos os funcionários com o e-mail Metodista, quer dizer todos os funcionários que 

entram na Metodista tinham uma ordem de inscrição, para as pessoas participassem em 

função do espaço. Isso foi feito também, não foi de improviso, mas a gente estabeleceu essa 

estratégia de divulgar isso próximo do aniversário do IMS para conjuntar com o restante da 

programação. A divulgação não foi aquela divulgação em massa para avisar para todo mundo, 

mas a gente focou os canais corriqueiros, que são os canais nos quais as notícias chegam. 

Então, eu acho que isso vai muito em função do próprio interesse, imagina uma curiosidade, 

quando você tem um assunto extremamente interessante que mexa com convenção coletiva de 

trabalho, etc., esses assuntos não passam despercebidos por causa do próprio grau de interesse 

que desperta. Talvez o assunto do s how para alguns, pela própria questão do di a, o s how 

aconteceu em um domingo, 6 hor as da tarde, um horário que para alguns foi muito 

interessante, para outros talvez não. E tem a própria questão do gosto, as pessoas se 

identificam mais, outras se identificam menos e aí o grau de adesão pode ser maior ou menor. 

Foi uma programação muito legal e sob o ponto de vista de avaliação a gente está pensando 

em parcerias futuras que a gente possa repetir a experiência que a gente teve esse ano. 

M: Sobre a avaliação, já que o senhor tocou nesse tema, é feita algum tipo avaliação 

depois desses eventos que são feitos? Especificamente no caso do “Aniversário Metodista” e 

do “DUA”. Tem sido feita algum tipo de aferição dos resultados? 
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E: Sim. Especificamente no caso do “Dia da Universidade Aberta” a gente tem uma 

avaliação a cad a dois anos. A gente tem uma avaliação junto à acad emia, junto com os 

coordenadores, diretores, para tratar que eles identifiquem os pontos positivos, aspectos a 

melhorarem, pontos em destaque, sugestão para os próximos anos... Isso vale também para a 

equipe operacional, equipe organizadora, também havia juntos aos organizadores, junto às 

equipes que trabalham essa participação também sob ponto de vista da programação e de 

aspectos logísticos que deram certo ou deram errado. Com os visitantes, propriamente dito, eu 

vou levantar a informação, eu desconheço que a gente tenha, pelo menos até ano passado, 

uma ferramenta que avalie junto com os participantes a programação e o evento propriamente 

dito. 

Em logística, a gente também está aperfeiçoando, mas que também não é muito simples, 

de primeiro em cadastrar esse público, a gente consegue cadastrar 90% deles, alguns acabam 

escapando, não que a gente não cadastre, mas às vezes por um errinho no e-mail, o e-mail não 

é aquele e a gente perde o contato e etc. Mas com esse público, a gente não consegue ainda 

uma dinâmica para criação deles, para avaliar como foi, até porque a g ente não tem um 

término oficial, apesar de ter uma programação com término oficial, com a b ateria nossa, 

alguns alvos mandam e-mail fora, os e-mails saem em horários alternados, os e-mails não 

saem no mesmo lugar na mesma hora, então, a gente tem certa dificuldade de colher deles 

essa avaliação. Mas, não deixa de ser uma dimensão interessante em relação a isso. A gente 

faz um avaliação também, dativa, sob ponto de vista de quantas pessoas participaram do 

evento, como a gente também faz a contagem de pessoas que fazem as inscrições no dia 

seguinte, então a gente avalia inscrições de vestibular ocorridas nesse dia, de modo de 

acompanhar ano a ano a nossa performance.  Ano passado a gente teve um maior número de 

participantes, um maior número de inscritos no ve stibular, a gente está prevendo e 

acompanhando esses números para estabelecer estratégias, por exemplo, nessas tarefas a gente 

pode disponibilizar ônibus para dar pras escolas, a gente contabiliza quantos anos vão para 

cada instituição. Como a gente tem o C ampus Planalto, onde funciona a Farmácia-Escola, 

Hospital veterinário, vem alunos especialmente da área de saúde que tem interesse lá, então a 

gente também contabiliza o número alunos foram fazer a visita no Campus Planalto e a gente 

enfim conjuga depois essa quantidade de informação para uma avaliação mais ampla possível 

do evento. 
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M: Professor, se eu pudesse ter acesso a esses números, eu gostaria, nem que fosse pelo 

menos, esse do vestibular, da quantidade de inscrições que foram feitas, enfim, números que 

eu pudesse quantificar mais esse evento para tornar mais palpável. 

E: Vou tentar levantar/juntar esses números com o pessoal do Processo Seletivo. Aí eu te 

passo o maior número de informações e você aproveita aí da forma que achar melhor.  

M: Professor sabe o que me chamou atenção, no dia da universidade aberta? Não sei se 

estava em outro espaço, enfim, a loja da metodista estava fechada no dia? 

E: Ela estava fechada. Eu particularmente defendo-a aberta, só que nos anos anteriores, 

apesar do grande número de pessoas, o movimento foi inexpressivo. As pessoas passam na 

vitrine, olham as coisas, etc., mas efetuar a compra propriamente dita... Eu acho que ainda não 

tem um apelo muito forte para esse tipo de consumo de materiais, consumo materiais da 

própria marca. As experiências mostraram que não valia a pena manter a loja aberta no dia 

para o retorno extremamente fraco. De fato, a loja não abriu no “Dia da Universidade Aberta” 

não.  

M: Eu posso dizer professor, que os eventos são uma estratégia de comunicação da 

Universidade Metodista, hoje? 

E: Sem dúvida que são. Mas aí a gente pensa nos diferentes públicos de interesse, Mirella. 

Você pensa desde a formatura quando você tem um momento de terminar um ciclo formativo 

dos alunos, e aí você tem a participação das famílias, dos professores, dos convidados, dos 

amigos.. É um espaço que de comunicação daquilo que os alunos vão vivenciar, sejam o 

discurso formal dos paraninfos, seja na dimensão emocional que envolvem todo aquele 

evento. Quando você pensa nos eventos institucionais ou a cadêmicos, você tem uma 

comunicação às vezes explicita do conteúdo propriamente dito que disponibiliza, mas tem 

uma comunicação talvez privada, que mostra a força da marca, a importância de divulgação 

de conhecimento, de produção de conhecimento. Então, eu acho que tem uma comunicação 

verbalizada e u ma comunicação não-verbalizada, a n ão-verbalizada está marcada por uma 

emoção, sentimento de pertença, e as vezes isso é v erbalizado, como algumas pessoas 

disseram pra você, especialmente, no “Dia da Universidade Aberta”, então, a gente vê que os 

eventos têm uma dimensão de comunicação muito forte. Eu tenho um fato esse seja nosso 

gancho de trabalho para 2014, falam da dimensão em rede, é que tudo comunica, desde um 

bom dia ao segurança, ao cuidado do j ardineiro, passando pela sala de aula, passando por 



277 

atendimento telefônico, passando por um informativo, passando por uma visita; tudo 

comunica. Se a gente parar pra pensar nesse raciocínio, todos os eventos sejam formais ou 

não-formais, eles tendem a comunicar o que a instituição é, o que ela acredita, os princípios 

que ela vende, etc. Eu acho que esses eventos são sim um instrumento de comunicação que 

pode e deve ser aperfeiçoado sempre.   

M: O nome do livro, inclusive, do professor Paulo Nassar: “Tudo é comunicação” 

E: É isso mesmo, ele está discutindo bastante essa questão. E o Paulo Nassar é um cara que 

eu tive oportunidade de discutir isso, outras vezes, de comunicação interna, etc., eu gosto 

muito dessa ideia de que tudo comunica. Não adianta você ter diversos discursos, diversos 

canais se no dia-a-dia se você não der aquilo que você promete, se o seu discurso de dialogo 

no dia-a-dia se revela um discurso vivo, autoritário, sem espaço para opiniões divergentes. 

Então, isso para mim é o que compõe o universo da comunicacional que a gente tem que ficar 

de olho o tempo inteiro.  

M: Professor, dentro daquela estrutura comunicacional da DICOM, eu vejo, então, tem a 

preocupação com os eventos, sendo evidenciada em dois pontos diferentes: O primeiro, aqui, 

na gerência de comunicação e o segundo, na gerência de captação de alunos. Corrija-me se 

eu estiver errada, nessa gerência de captação de alunos, então, os eventos são voltados 

especificamente para o público do ensino médio e no outro os demais eventos, os gerais. 

E: É, só tomar um certo cuidado pra não fazer uma coisa muita distante.. A ideia com uma 

coisa que você já deve ter estudado bastante e eu insisto com a minha equipe, é o conceito de 

comunicação integrada. Então, eu diria que quando a gente pensa na questão dos eventos, 

apesar de umas áreas estarem mais focadas em algumas ações operacionais, a gente entende 

que essa repercussão dos eventos, ela “premeia” todo trabalho. A questão do Nando Reis, por 

exemplo, ela foi cuidada muito fortemente por uma equipe de comunicação que envolveu a 

equipe de eventos, mas que envolveu também a equipe web, que envolveu também a equipe 

de assessoria de imprensa, que envolveu a equipe de propaganda, etc., No mesmo modo que 

no “Dia da Universidade Aberta”, apesar dessa área de captação e relacionamento com alunos 

do ensino médio, houve uma atividade bastante intensa da propaganda, da web, da articulação 

com outros setores, etc. Então, sob o ponto de vista operacional, essa sua leitura está correta, 

no sentido de que na captação de alunos do ensino médio, muito provavelmente seja área de 

captação de alunos, a gerência que mais se envolva.. Nos eventos institucionais, é o setor de 

eventos que mais se envolve; mas não dá pra dizer que eles fazem tudo 100% sozinho.  
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 Nesse trabalho de relacionamento com as escolas, também, a gente busca alcançar não 

só os alunos, os futuros, os candidatos, etc., mas também os professores. São duas direções: 

primeiro que a gente entende que os professores são formadores de opinião perante esses 

públicos, mas também que os professores dentro daquela linha podem se olhar e olhar uns aos 

outros sobre o pont o de vista acadêmico. Então, quando a gente vai às escolas, a gente 

identifica também com os professores, a oportunidade de oferecer a eles espaços para curso de 

profissionalização. No “Dia da Universidade Aberta” existia uma sala, não sei se você chegou 

a ver, a gente chamava meio de uma sala VIP, mas VIP é só mais pela questão do senso-

comum, em que os professores eram acolhidos e recebiam orientações sobre o mercado ou 

palestras sobre alguns cursos, ou di vulgação sobre o E MEC, que é Escola Metodista de 

Educação Corporativa, então também oferecemos a eles a oportunidade de se relacionar com 

a Universidade, não só como mentores dos alunos que ali estavam, mas também como 

próprios usuários do serviço que a Universidade oferece. Existe para esse público de 

professores e existe também essa preocupação de se relacionarem entre eles, não só nessa 

dimensão de comentarista “vou vender um curso a ele”, mas também de conhecer a dinâmica 

da Universidade, conhecer os cursos e visitar um pouco o dia-a-dia da Instituição.   

 Não sei se vale a pena o que vou te dizer, se não valer esquece, uma coisa legal que 

acontece na Metodista, é um trabalho com os pais, sejam dos alunos, ou seja, dos candidatos. 

Com os alunos formandos é o e spaço da formatura, em que os pais são convidados e 

evidentemente vem sempre, e também nos casos dos calouros, os pais normalmente são 

convidados, cada faculdade tem uma dinâmica própria, mas são convidados para um 

momento acolhido, então, os pais vêm conhecer o lugar em que seu filho se matriculou. Vai 

conhecer os professores, coordenadores, diretores, vai conhecer a dinâmica da Instituição sob 

o ponto de vista das regras, das disciplinas, saber que o a luno vai ser muito bem cuidado, 

saber que se o aluno pisar na bola o pai vai ser avisado, de modo geral, se busca isso. Existe 

uma coisa muito legal, que a gente vem fazendo também, é que no dia do processo seletivo, 

no processo presencial, há uma atividade de acolhimento aos acompanhantes do c andidato. 

Então, prepara-se um super café da manhã fechado para essas caras, num espaço legal e aí  

eles são acolhidos pela Reitoria, acolhidos pela Pastoral, tem algumas oficinas das quais eles 

participam, tem uma oficina de dobradura, tem uma oficina de dança, tem uma ginástica 

laboral, um espaço que eles possam assistir a algum filme, tem um espaço para eles ficarem 

lendo. Então, quer dizer, é uma atividade para que eles ocupem de alguma forma interessante 
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o tempo deles enquanto eles aguardam os filhos saírem das provas.  E les conhecem o 

ambiente do campus, tem um tour para eles conhecerem os espaços.  

Neste ano a gente está com uma expectativa de ultrapassar a m arca de 400 

acompanhantes aqui pra essa atividade e é uma atividade muito legal, pois tem gente que nem 

conhece Metodista e aí chega aqui e se encanta; primeiro com esse tratamento, esse cuidado, 

etc., se encanta com as instalações, etc... e i sso tem sido uma forma bastante grande de 

estreitar o relacionamento com essas pessoas também. 

M: A sala dos professores é um dos pontos positivos que tá marcado na dissertação, já 

está pronta essa parte 

E: Ah, que legal 

M: É, eu achei muito bacana também 

M: Professor, quanto ao setor de eventos, especificamente, qual é a estrutura que tem, 

quantas pessoas temos lá, os profissionais... Como funciona exatamente? 

E: Hoje a gente tem uma coordenadora que tem uma vasta experiência nesse trabalho, ela 

tem uma equipe fixa bastante enxuta, hoje ela tem uma equipe somando funcionários, 

estagiários e aprendizes, acho que em torno de, depois vou te precisar isso, de umas sete 

pessoas. E o que acontece, na medida em que os eventos acontecem, de acordo com o forte 

dos eventos, são contratados alunos freelances, às vezes alunos que estão em curso, ou 

profissionais recém-formados que já passaram aqui pela Metodista na área de Relações 

Públicas, especialmente, com um pouco de "cancha" pra atender, para receber, recepcionar, 

etc., e essas pessoas são contratadas pontualmente de acordo com as demandas que tem dos 

eventos que acontecem. 

M: Existe uma verba específica para o setor de eventos, professor? 

E: A gente na verdade tem uma verba dentro do orçamento da Diretoria de Comunicação e 

Marketing, mas muitos dos eventos institucionais, eles tem verba que se origina da área 

demandante, por exemplo, você tem um culto de Natal, você tem um aniversário da IMS, essa 

é uma verba que sai do centro de custo, digamos assim, da Reitoria, porque é um evento 

Institucional. No caso dos eventos acadêmicos, são eventos que são bancados, custeados pelas 

próprias áreas, pelas próprias faculdades que demandam dos eventos. No caso do D ia da 

Universidade Aberta, existe uma verba dentro do or çamento do Departamento de 
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Comunicação de Marketing, que é v oltado especificamente que é v oltado especificamente 

para os investimentos relacionados ao evento, infra, convite... Todas as despesas elas ficam 

contempladas dentro de um Centro de Custos para que o evento aconteça. 

M: E no aniversário? 

E: Aniversário ele vem numa dimensão institucional, é uma verba oriunda da própria 

Reitoria. 

M: Em relação à adequação ao público. Cada evento tem uma preocupação? Vocês tem 

esse planejamento prévio com a comunicação que vai ser estabelecida? Como é que ela se 

dá? 

E: Se eu entendi bem a sua pergunta, um evento formatado para atender um público 

específico? 

M: Isso, se pensa na adequação ao público em relação a realização de um evento. Altera-

se linguagem, estrutura do ambiente, mensagem? 

E: Sim, certamente, isso acontece de uma forma muita cuidadosa. O Dia da Universidade 

Aberta, pra mim, é muito emblemático disso, tem toda uma ambientação em que se misturam 

informações, palestras, oficinas, mas também se incluem atividades lúdicas para que as 

pessoas se sintam estimuladas a participar. Não dá pra fazer uma série de palestras para um 

público de 15-16-17 anos, cuja dinâmica é u ma dinâmica completamente diferente dessa 

dinâmica mais séria, mais formal. Então, a b usca por adequar a linguagem, adequar o 

ambiente, adequar as atrações, ela é muito bem pensada para que aquele público a qual aquela 

atividade se destina, seja alcançado de uma forma efetiva, de uma forma significativa mesmo. 

No caso do culto, eu acho que a gente também tem esse cuidado, evidentemente que aí é uma 

dimensão um pouco mais formal, mais institucional, mas a gente pensa também na própria 

forma de linguagem, na própria palavra da pastoral, na própria homenagem que também é 

feita aos funcionários para que haja essa busca constante de adequar o ambiente, adequar o 

espaço e adequar a mensagem, a comunicação para esse público. 

M: Eu vi que o culto é a maior parte gerida por um pastor, também então se reúnem com 

ele pra ver exatamente a mensagem que vai ser passada? 

E: É, normalmente, ele apresenta uma proposta, e aí essa proposta, ela busca um 

casamento com outras atividades que vamos compor. Então, você tem em alguns casos, essa 
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adequação é uma participação também ativa das pessoas, não é um mero show que você vai 

pra assistir, não é um espaço que você vai a uma palestra, mas é um momento que você tem 

oportunidade de cantar música, é um momento que você tem oportunidade, em alguns casos, 

de alguns funcionários se apresentarem, seja na forma uma intervenção artística, de um coral, 

de um solo musical, etc., tudo isso é pensado para que haja essa interação, essa interatividade 

com os próprios funcionários, com as pessoas que estão participando. 

M: Alguma vez na história da Metodista já houve algum evento que repercutiu 

negatividade por ter sido mal planejado? 

E: Eu tenho que pensar... Nos meus nove anos e alguns meses que eu estou aqui, não me 

lembro, mas isso não significa que não tenha havido algumas situações anteriores que tenha 

havido uma distonia entre o que estava sendo planejado e o que ocorreu. Na verdade o que a 

gente pode identificar em algumas edições que fugiram ao nosso controle, foi uma 

programação que a gente estava com uma atividade ao ar-livre e aí choveu, tinha um Plano B 

pra ocuparmos outros espaços, mas o público acabou não comparecendo na proporção e nem 

na expectativa que gostaríamos. Mas no ponto de vista da organização e etc., eu vou precisa 

pensar pra te falar, nesses 9 anos e meio que to aqui não me lembro de algum pra te falar não. 

M: Professor, eu posso dizer que os eventos da Metodista e da Diretoria de Comunicação 

eles são desenvolvidos dentro de uma estratégia maior com as metas organizacionais? A 

partir de uma meta da Universidade é que eles se constroem? Tem em esse raciocínio, essa 

conexão entre os eventos e as metas organizacionais da Universidade? 

E: Acho que tem, eu diria que sim, falando muito brevemente né? Quando você pensa em 

um ambiente acadêmico, a gente trabalha com três pilares sociáveis de uma Universidade, que 

é ensino, pesquisa e extensão. Então, esses pilares, eles acompanham os eventos que a gente 

participa. A gente não falou de outros eventos aqui, porque o trabalho pode levar a uma tese, 

quem sabe, mais há alguns projetos de extensão. Então a gente tem a participação de alunos, 

professores e até de funcionários em projetos, como “Projeto Rondom“, projeto de mutirão 

pra limpeza da represa deles, que abastece grande parte de água daqui de São Paulo, a gente a 

participação de um Projeto chamado “Canudos“, que é um período no mês de julho, que os 

alunos se deslocam para a cidade de Canudos para promover algumas atividades 

assistencialistas por lá, a gente tem um projeto chamado "Semana com Jesus" que é um 

projeto ligado à Igreja e alguns alunos em período de férias vão oferecer serviços na área de 

saúde, na área de orientação política, na área de comunicação para pessoas carentes... Então, 
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eu diria que nessa dimensão a gente tá ligado aos princípios da Instituição, quando você pensa 

na “profissionalidade“, ou então, na questão de fazer a diferença na vida das pessoas, então a 

gente em alguns momentos a g ente é a f avor evidenciar e de vivenciar isso, que é v ida 

profissional/vida cidadã, trabalhar o profissional dos alunos e trabalhar a atenção à cidadania, 

que está nos princípios éticos e cristãos da própria funcionalidade política. Então, eu diria, que 

todas as ações e p rojetos que a gente faz, estão muitos casados, muito sintonizados com os 

princípios que nós temos; não são eventos que caem de paraquedas e vamos aproveitar. 

Quando você pensa no relacionamento com os alunos, quando você pensa na oportunidade de 

oferecer um ensino de qualidade, quando você de colocar o ensino que você aprende em 

benefício à uma comunidade que você faz parte... Para mim isso se conjuga em uma forma de 

se trabalhar comunicação e trabalhar os eventos na perspectiva de missão, de valores, da visão 

da Instituição. 

M: Eu posso puxar brasa para minha sardinha e dizer que o "DUA" e o "Aniversário" do 

Instituto Metodista são algumas das principais estratégias comunicativas para a 

Universidade tem usado para a comunicação entre os públicos? 

E: Eu acho que sim, eu acho que entre várias, essas duas são muito comunicativas. Dizer 

que são as únicas, não, mas dizer que são as mais das mais talvez no pont o de vista de 

relacionamento é d isparado, acho que essa é a  atividade/iniciativa que mais aproxima a 

Universidade dos alunos, você não vai errar de modo algum. Do ponto de vista dos 

funcionários, essa atividade é muito significativa por conta de ser o aniversário da Instituição, 

por conta de se envolver funcionários, por conta da homenagem que se presta a eles... Eu acho 

que você não vai errar ao dizer que essas atividades são extremamente significativas para a 

vida da Instituição. 

M: Professor existiu alguma vez a utilização de evento para resolver algum problema de 

demanda negativa, de resistência de alguma forma à Universidade? 

E: Eu acho que não. A gente em alguns momentos até que desenvolvia outras atividades 

que deixaram de ser feitas, até por uma questão de recurso, limitação orçamentária, etc., mas 

alguma ação para melhorar a imagem da própria Instituição, sob o ponto de vista de eventos, 

eu acredito que não. 

M: No "DUA" eu vi isso muito nitidamente, professor, são através de SMS via celular que 

o senhor manda para mim, também fiz minha inscrição, enquanto pesquisadora achei 
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importante e fiz. Recebi SMS, recebia e-mail falando da estrutura que ia ser tida no dia, 

visitei o site, então essa série de agregados comunicacionais foram viabilizados a partir do 

evento, que acaba sendo o grande gerador dessa atividade. 

E: Com certeza, concordo com você. E essa é nossa intenção quando a gente trabalha isso, 

buscar e se dedicar às diversas mídias, de modo que a gente consiga comunicar o evento da 

melhor maneira possível e que as pessoas vão participando e experimentando. 

M: Acho que é um bom caminho para vocês também. O "Dia da Universidade Aberta", 

sem dúvida nenhuma, é um evento que tem uma potencialidade enorme.  

E: Legal, que ótimo. O pessoal que cuida disso vai ficar satisfeito de ouvir esse retorno. 

Vai ficar muito curioso saber que tem uma pesquisadora olhando para isso. 
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Anexo 1 
Jornal da Metodista – Editorial - agosto/setembro de 2013. 

 
De portas abertas. É assim que a Universidade Metodista de São Paulo 

estará no di a 28 de  setembro, quando acontece o Dia da Universidade Aberta Metodista. 
Normalmente a Metodista já costuma estar de portas abertas, com a realização de palestras, 
eventos, ações culturais,  atendimentos de saúde e uma série de possibilidades oferecidas à 
comunidade. 

Mas, neste dia, preparamos uma programação especial para receber um 
público especial: os vestibulandos, que estão procurando saber mais sobre os cursos e a 
universidade em que pretendem ingressar. Por meio de diversas atividades, como oficinas, 
palestras e visitas guiadas, os  visitantes do Dia da Universidade Aberta Metodista podem 
conhecer um pouco mais da Metodista. 

Nesta edição do Jornal da Metodista preparamos uma matéria especial 
sobre o Dia da Universidade Aberta Metodista, para que você possa aproveitar ao máximo 
esse grande evento. Mas não é só durante o Dia da Universidade Aberta que você fica sabendo 
de tudo o que acontece por aqui. 

Neste Jornal da Metodista você confere, já na página 2, uma agenda  
com todos os eventos que serão realizados até o f im de setembro e, nas páginas seguintes, 
alguns dos vários projetos que acontecem na Universidade. 

É o caso da Cidade da TV, que conta com o apoio da Metodista e onde os estudantes de 
Rádio, TV e Internet podem atuar por meio de um Projeto Experimental. Ou da Academia-
Escola, que oferece diversas modalidades para estudantes, funcionários e comunidade. 

Outro aspecto que você fica conhecendo nas próximas páginas é nossa 
atuação cidadã, na matéria que preparamos sobre a mais recente edição do Projeto Canudos 
ou em outra, sobre a parceria com a prefeitura para o projeto de coleta seletiva. 

Outra matéria que prova este envolvimento e nos enche de orgulho é 
mais uma etapa vencida no projeto Brasil Nunca Mais, com quem mantemos parceria e, 
recentemente, teve seu site lançado com os documentos deste importantíssimo projeto. 

Ao ingressar na Metodista, você também vai perceber que sua formação 
profissional é um dos nossos focos. Nossos cursos de Curta Duração ou a parceria com a 
London School of Business and Finance para os alunos de 
Pós-Graduação, dois assuntos também retratados nesta edição, são apenas dois exemplos de 
opções para o desenvolvimento dos alunos. 

Cursos, projetos, cidadania, esportes, cultura. É um mundo de possibilidades, difícil de 
resumir aqui. Então acompanhe nas próximas páginas, compareça ao Dia da Universidade 
Aberta e aos demais eventos ao longo do ano. Pode ter certeza, estaremos sempre de braços 
abertos a você. 

Aproveite a leitura! 
Prof. dr. Marcio de Moraes 
Reitor 
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Anexo 2 

Matéria do portal da Metodista - Instituto Metodista de Ensino Superior faz 
aniversário e homenageia funcionários/as 

 

 

16/10/2013 

Em comemoração aos 43 anos de vida, o Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS) vai 
promover homenagens às pessoas que ajudaram a construir essa história. No dia 17 de 
outubro (quinta-feira), uma comemoração aos funcionários com mais de 10 anos de serviços 
prestados ao IMS será feita no Salão Nobre, às 15h. Além da cerimônia, será realizado um 
culto pela Pastoral Universitária e Escolar. 

Vários/as funcionários/as da FaTeo estão na lista de homenageados/as, completando 10, 
15, 25 e 30 anos de serviços prestados à instituição: 

* professor Helmut Renders - 10 anos; 

* professora Blanches de Paula, funcionária Eliane Quintela (secretária da Reitoria) e 
professora Margarida Fátima Ribeiro - 15 anos; 

* professor Paulo Roberto Garcia (reitor da FaTeo) - 25 anos; 

* professor José Carlos de Souza e professor Rui Josgrilberg - 30 anos. 

Nossos parabéns! 

A comemoração pelos 43 anos do IMS e homenagem aos/as funcionários/as é um evento 
mais direcionado para o público interno da Metodista - como funcionários, docentes e outros, 
mas os interessados em acompanhar a cerimônia são bem-vindos. 

Para mais informações, entrar em contato com o S etor de Eventos Institucionais pelo 
telefone 4366-5577 ou pelo e-mail sei@metodista.br. 

 

http://www.metodista.br/fateo/noticias/instituto-metodista-de-ensino-superior-faz-aniversario-e-homenageia-funcionarios-as/image/image_view_fullscreen
http://www.metodista.br/fateo/noticias/instituto-metodista-de-ensino-superior-faz-aniversario-e-homenageia-funcionarios-as/image/image_view_fullscreen
mailto:sei@metodista.br
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Anexo 3 

Matéria do portal da Metodista - IMS comemora 43 anos com Culto de Ação de 
Graças e homenageia funcionários 

  

21/10/2013 

 

Em comemoração os 43 anos de existência, o Instituto Metodista de Ensino Superior 
(IMS) promoveu nesta quinta-feira (17), Culto de Ação de Graças e homenagem aos 
funcionários com mais de 10 anos de serviços prestados, que contribuíram para construir a 
história do IMS. 

O culto foi realizado pela Pastoral Universitária e Escolar, com agradecimentos e bênçãos 
a todos. O reitor da Universidade, professor Marcio de Moraes relembrou a história de todas 
as instituições que fazem parte do IMS. Após, o di retor geral do IMS, Wilson Zuccherato, 
discursou sobre a importância deste momento. “Quanto mais vivemos e podemos contribuir 
com uma história, melhor se torna esta experiência.” 

Confira abaixo depoimento da professora Eda Marconi Custodio, docente da Faculdade da 
Saúde, que foi homenageada por completar 40 anos na instituição. 

“Permanecer 40 anos na Metodista propiciou-me muitos contatos com professores que 
fizeram história em suas áreas de conhecimento, não só aqui na Instituição, mas também pelo 
Brasil afora, bem como em outros países. E esses professores aqui vieram pois a Metodista 
crescia e se expandia a cada ano. 

Para se ter uma idéia, quando ingressei, a Psicologia funcionava no prédio histórico da 
faculdade de Teologia e o edifício Delta estava ainda em construção. De lá para cá quanta 
coisa mudou, como a instituição cresceu, quantos cursos foram acrescentados, e aí surgiram 
os programas de pós-graduação, a Universidade Aberta, os cursos tecnológicos, os cursos 
EAD...e  não podemos deixar de citar o Colégio Metodista! 

Faça idéia do que é estar aqui e ver tudo isto acontecer! E nessa experiência na casa 
pude acompanhar vários profissionais que para cá vieram, também se desenvolveram, 
conseguiram alçar outros vôos, e garantiram prestígio nacional e internacional. 

http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/ims-comemora-43-anos-com-culto-de-acao-de-gracas-e-homenageia-funcionarios/image/image_view_fullscreen
http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/ims-comemora-43-anos-com-culto-de-acao-de-gracas-e-homenageia-funcionarios/image/image_view_fullscreen
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Além dos que vieram e já eram professores, não podemos nos esquecer que também nós 
formamos vários alunos da graduação que hoje são professores e pesquisadores da própria 
Metodista e de outras universidades. Poderíamos dar vários exemplos mas é melhor não fazê-
lo para não incorrer o risco de omitir nomes. 

Acredito que tudo isto também se reverteu em crescimento na minha vida pessoal, pois 
conheci não apenas professores e alunos, mas, sobretudo, amigos com os quais partilho 
experiências e dos quais recebo apoio sempre que necessito. Portanto, poderia finalizar 
dizendo que está homenagem me proporciona refletir sobre o que eu assinalei aqui, pois no 
dia-a-dia não se tem tempo para pensar em nós mesmos.” 

Show 

A comemoração ainda incluiu um show exclusivo do c antor e compositor Nando Reis. 
Confira aqui. 

 

 

 

http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis
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Anexo 4 

Matéria do portal da Metodista - Metodista comemora 43 anos e recebe o cantor 
Nando Reis 

 

21/10/2013 

 

No último domingo (20) funcionários e docentes puderam conferir uma apresentação 
exclusiva do c antor e compositor Nando Reis na Metodista. O show fez parte das 
comemorações dos 43 anos do IMS. 

Em um dos momentos do show, Nando relembrou o fato de ter começado a tocar violão 
inspirado nos ensinamentos de dois professores que teve. “Aqui na Universidade sei que 
temos grande professores e eu acho admirável essa relação que o aluno tem com o professor e 
vice-versa, faz toda a diferença”. E assim dedicou uma música a todos os professores 
presentes. 

A comemoração dos 43 anos também contou, na semana passada, com um Culto de Ação 
de Graças e homenagens para os funcionários e docentes que completaram mais de 10 anos.  
Saiba mais aqui. 

 

http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis/image/image_view_fullscreen
http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/ims-comemora-43-anos-com-culto-de-acao-de-gracas-e-homenageia-funcionarios
http://www.metodista.br/noticias/2013/outubro/metodista-comemora-43-anos-e-recebe-o-cantor-nando-reis/image/image_view_fullscreen�
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Anexo 5 

Newsletter Dia da Universidade Aberta - Dia da Universidade Aberta Metodista: a 
programação completa já está no ar! 

 

Imagine você diante de um dos goleiros do t ime de handebol da Metodista/São 

Bernardo, pronto para converter um gol, aprendendo a fazer uma tapioca gourmet ou a 

programação de um robô? Tudo isso será possível para você que já se inscreveu no Dia da 

Universidade Aberta Metodista. 

Você terá à disposição dezenas de palestras, oficinas, workshops, visitas, 

apresentações, dinâmicas e a p alestra especial “Profissões do Futuro e o  Mercado de 

Trabalho: Você está no jogo?”, com Sidnei Oliveira, escritor e consultor especializado em 

conflitos de gerações. Tudo para você vivenciar um pouco da vida universitária. 

Além de tudo isso você ainda conta com 50% de desconto na inscrição do Vestibular. 

Então confira a programação completa e monte sua agenda. Esperamos por você! 

Entrada voluntária: 1 kg de alimento não perecível. As arrecadações serão doadas 

para entidades beneficentes.  

 

28/SET 

2013 

10h às 16h 

Rua Alfeu Tavares, 149 

São Bernardo do Campo/SP 

INFORMAÇÕES: 11 4366.5000  

http://www.metodista.br/vestibular/presencial/dua/programacao
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Anexo 6 

Jornal da Metodista (agosto/setembro de 2013) - Um dia para experimentar 
  

03/09/2013 

 

Sites, jornais, folhetos, revistas, guias. Há informações sobre cursos e profissões de sobra. 
Mas não há nada como ver na prática a carreira que se pretende seguir. E é por isso que a 
Metodista abre as suas portas. Para que os jovens que estão nesta fase de escolha possam 
conhecer a Universidade  e fazer a escolha certa no vestibular 

 
A vida universitária ainda é uma incógnita para muitos estudantes. Logo após sair do Ensino 
Médio, escolher o curso e a carreira que deseja seguir pode gerar muitas dúvidas. Pensando 
nisso, a Universidade Metodista de São Paulo promove anualmente o Dia da Universidade 
Aberta (DUA),  evento no qual estudantes podem visitar e conhecer a infraestrutura e todos os 
cursos da Universidade. 

Neste dia, professores, funcionários e alunos estarão à disposição para demonstrar a 
estrutura de cada curso oferecido, por meio de visitas guiadas que permitem que o estudante 
vivencie de maneira interativa um pouco da rotina de cada profissão e t ambém receba 
informações sobre o mercado de trabalho. 

“Ao abrir as suas portas, a Metodista divulga para a comunidade o seu potencial e o que 
tem de melhor para oferecer. Isso desperta o desejo em estudar aqui e fazer parte deste 
universo”, relata o gerente do Processo Seletivo, Eduar do Stambassi. 

Além das oficinas e palestras, a 6ª edição do DUA também auxilia quem ainda não sabe 
qual área seguir ou que quer saber se realmente está no c aminho certo. Os professores e 
alunos do curso de Psicologia desenvolvem um serviço de orientação vocacional, no qual são 
discutidas as escolhas dos jovens e o que  leva a pessoa a optar ou nã o por  determinada 
carreira. Para os que se interessarem, além da orientação no 
próprio evento, o serviço completo é oferecido na Policlínica da Metodista e leva de 6 a 8 
semanas. 

http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar/image/image_view_fullscreen
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/um-dia-para-experimentar/image/image_view_fullscreen�
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Para Stambassi, devido ao grande número de instituições de ensino que existem hoje em 
dia, os estudantes podem ficar confusos com relação à qualidade dos cursos no momento que 
decidem optar por determinada universidade. “No evento os participantes poderão conversar 
com os coordenadores dos cursos, conhecer os laboratórios e agências experimentais e 
participar de atividades que facilitem sua escolha. Mas, muito mais do que isso, é s e sentir 
parte dessa família e s entir o clima de uma universidade que tem se destacado entre as 
melhores do País.” 

Educação a Distância 

Neste ano, o Dia da Universidade Aberta também acontecerá na modalidade de Educação 
a Distância (EAD) da Metodista. Palestras e at ividades serão transmitidas para os polos de 
apoio presencial, assim como serão criados conteúdos específicos para quem deseja conhecer 
mais sobre o funcionamento da EAD. Fique atento ao Portal da Metodista para conferir a 
programação. 

O que você encontra no Dia da Universidade Aberta 

- Simulação de Audiência Jurídica: O DUA é um espaço para ver a aplicação prática dos 
cursos. 

- Visitantes podem conhecer a variedade de cursos oferecidos pela Metodista e participar 
de oficinas, como a de “chef de cozinha”. 

- Sumô de Robôs: a tecnologia também é atração do evento. 

- Aula de Jump: os visitantes podem praticar exercícios, que também são oferecidos pela 
Academia-Escola. 

- Oportunidade de dialogar com professores e alunos sobre os cursos e profissões. 

- Os laboratórios e ambientes de aulas, como o estúdio de fotografia, também são abertos 
para que os estudantes conheçam como é a infraestrutura da Metodista. 

Confira algumas das atividades programadas: 

• Oficinas 
• Áudio 
• Agility de Cães 
• Brincadeiras de circo 
• Comprimidos de capuccino 
• Desenho e decoração 
• Editoração e interface de sites 
• Fotografia Publicitária 
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• Produção de Gel Antisséptico 
• Reflexologia 
• Palestras 
• Jornalismo na prática: A notícia em tempo real 
• Live Marketing 
• Observatório Econômico: Pesquisas e Atividades 
• Workshop de Idiomas: A secretária e a gestão intercultural 

Haverá também visitas monitoradas à Policlínica, ao Hospital Veterinário e ao Centro de 
Memória do curso de Teologia. 

 Como participar 

Vestibulandos e estudantes podem facilitar a entrada no evento se cadastrando 
antecipadamente pelo site www.metodista.br/dua, onde também é possível encontrar opções 
de transporte e hospedagem para o evento. 

No dia do e vento, os interessados podem realizar a inscrição para o Vestibular– 1º 
semestre de 2014 com 50% de desconto. 

Dia da Universidade Aberta Metodista 
Quando: 28 de setembro (sábado), entre 10h e 16h. 
Local: Universidade Metodista de São Paulo, Campus Rudge Ramos. 
Endereço: Rua Alfeu Tavares, 149, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. 
Informações: 11 4366-5508 
E-mail: dua@metodista.br 

http://www.metodista.br/dua
mailto:dua@metodista.br
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Anexo 7 

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 8 

Postagens no Twitter da Metodista sobre o Dia da Universidade Aberta 

 

1. Metodista @metodista4 Sep 

Um dos destaques da nova edição do Jornal da Metodista é o Dia da Universidade 
Aberta. http://bit.ly/1dGZDCO  pic.twitter.com/TU6XrXGyXU 

2. Metodista  @metodista28 Sep 

Palestra com dicas de profissões e apresentação da bateria Makossa encerram DUA 

2013: http://bit.ly/1az52aH . #metodistaDUA2013 

3. Metodista  @metodista28 Sep 

Estudantes descobrem como é feito um vídeo publicitário no D UA: 

http://bit.ly/16JcRq8 . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/oz5sfZrdam 

4. Metodista  @metodista28 Sep 

A edição 2013 do D ia da Universidade Aberta Metodista vai chegando ao fim... 

Até 2014! #metodistadua2013 pic.twitter.com/DW4Lmt1Sbi 

5. Metodista  @metodista28 Sep 

Visitantes suam a cam isa no Dia da Universidade Aberta Metodista: 

http://bit.ly/1ePORLa . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/0QgKWBMfxV 

6. Metodista  @metodista28 Sep 

Oficina de Tapioca faz sucesso no Dia da Universidade Aberta Metodista: 

http://bit.ly/18dInAz . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/upv7oHi1YU 

7. Metodista  @metodista28 Sep 

Participantes do Dia da Universidade Aberta recebem orientação vocacional: 

http://bit.ly/1biBWkv . #metodistaDUA2013 

8. Metodista  @metodista28 Sep 

Visita ao laboratório de anatomia atrai dezenas de visitantes no Dia da 

Universidade Aberta: http://bit.ly/1hb8Pg2 . #metodistaDUA2013 

9. Metodista  @metodista28 Sep 

Dia da Universidade Aberta mostra para que serve um Observatório Econômico: 

http://bit.ly/18dDiIn . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/jZuCDqYESk 

10. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Comunicação. 

#metodistaDUA2013 pic.twitter.com/jXtcZsGN7M 

https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/8U6WK7VhRo
http://t.co/TU6XrXGyXU
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/3ZDkAXpRP5
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/DiMlqplA5Q
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/oz5sfZrdam
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistadua2013&src=hash
http://t.co/DW4Lmt1Sbi
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/pto3sEqW1x
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/0QgKWBMfxV
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/wcvKgIFkOv
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/upv7oHi1YU
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/gq2vjDzUPP
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/fP60daMz83
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/Dm9xO4PJar
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/jZuCDqYESk
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/jXtcZsGN7M
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11. Metodista  @metodista28 Sep 

Oficina de pipas: saiba como funciona uma linha de produção no DUA: 

http://bit.ly/18dAE5t . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/g6Y9pq4oIG 

12. Metodista  @metodista28 Sep 

Ovinos e Cães Adestrados atraem a atenção dos visitantes no Dia da Universidade 

Aberta Metodista: http://bit.ly/1ayLiUH  #metodistaDUA2013 

13. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Exatas e Tecnologia. 

#metodistaDUA2013 pic.twitter.com/ljfVkFRkNu 

14. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Gestão e Serviços. 

#metodistaDUA2013 pic.twitter.com/RwACtFMSOo 

15. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Administração e Economia. 

#metodistaDUA2013 pic.twitter.com/Q8wsSBlwNY 

16. Metodista  @metodista28 Sep 

Simulação de audiência judicial acontece no Dia da Universidade Aberta: 

http://bit.ly/18zfWfi . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/kUBMIcPVvZ 

17. Metodista  @metodista28 Sep 

Conheça nosso curso de Teologia que faz parte da Faculdade de Humanidades e 

Direito. #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/iyALYi1N2H 

18. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer os nossos cursos da Faculdade de Biológicas e Saúde. 

#metodistaDUA2013 pic.twitter.com/0aev5DWllL 

19. Metodista  @metodista28 Sep 

Dia da Universidade Aberta oferece Avaliação Física e dicas para saúde: 

http://bit.ly/15BkuFd . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/SYtadBlxP9 

20. Metodista  @metodista28 Sep 

Vestibulandos conhecem mais sobre Jornalismo no Dia da Universidade Aberta: 

http://bit.ly/14S3GHn . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/GycXaGApwh 

21. Metodista  @metodista28 Sep 

Programe um robô e crie aplicativos no Dia da Universidade Aberta: 

http://bit.ly/196udnT . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/G8R69xBpUG 

22. Metodista  @metodista28 Sep 

https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/By5I8poPTr
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/g6Y9pq4oIG
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/hgQ9HXW4FE
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/ljfVkFRkNu
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/RwACtFMSOo
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/Q8wsSBlwNY
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/RBfiNVENc2
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/kUBMIcPVvZ
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/iyALYi1N2H
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/0aev5DWllL
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/pGS3LCGchD
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/SYtadBlxP9
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/5gBkUuB4k0
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/GycXaGApwh
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/5ju9IC1Sgh
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/G8R69xBpUG
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
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Visitantes tentam superar goleira da Metodista/São Bernardo: 

http://bit.ly/1ayp9G7 . #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/cWi1nhG4w4 

23. Metodista  @metodista28 Sep 

Venha conhecer nosso novo c urso de Estética e Cosmética na modalidade 

presencial. #metodistaDUA2013 

24. Metodista  @metodista28 Sep 

Já começou o DUA! Acompanhe a cobertura no Portal da Metodista participe! 

http://bit.ly/16IyQ0k  #metodistaDUA2013 pic.twitter.com/ejslxbPs0Q 

25. Metodista  @metodista28 Sep 

A edição 2013 do Dia da Universidade Aberta Metodista já começou. Corre pra cá! 

#metodistaDUA2013 

26. Metodista  @metodista28 Sep 

#metodistaDUA2013 começa em instantes. Fique ligado! 

http://t.co/mNt1FnUNmT
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/cWi1nhG4w4
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
http://t.co/O7plZXXCRi
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
http://t.co/ejslxbPs0Q
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/metodista
https://twitter.com/search?q=%23metodistaDUA2013&src=hash
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Anexo 9 

Postagens no Facebook da Metodista sobre o Dia da Universidade Aberta 

 

Data: 28/09/2013  
• Palestra com dicas de profissões e apresentação da bateria Makossa encerram Dia da 

Universidade Aberta 2013: http://bit.ly/1az52aH. #metodistaDUA2013 
• Estudantes descobrem como é feito um vídeo publicitário no D ia da Universidade 

Aberta: http://bit.ly/16JcRq8.#metodistaDUA2013 
• Visitantes suam a camisa no Dia da Universidade Aberta 

Metodista: http://bit.ly/1ePORLa. #metodistaDUA2013   
• Oficina de Tapioca faz sucesso no Dia da Universidade Aberta 

Metodista: http://bit.ly/18dInAz. #metodistaDUA2013 
• Participantes do Dia da Universidade Aberta recebem orientação 

vocacional: http://bit.ly/1biBWkv. #metodistaDUA2013 
• Dia da Universidade Aberta mostra para que serve um Observatório 

Econômico: http://bit.ly/18dDiIn.#metodistaDUA2013 
• Visita ao laboratório de anatomia atrai dezenas de visitantes no Dia da Universidade 

Aberta: http://bit.ly/1hb8Pg2.#metodistaDUA2013 
• Confira neste vídeo um pouco do D ia da Universidade Aberta Metodista 2013 

produzido pelo Rudge Ramos Online. 
• Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Comunicação.#metodistaDUA2013 
• Pipas são produzidas para mostrar como é uma linha de produção no D ia da 

Universidade Aberta: http://bit.ly/18dAE5t.#metodistaDUA2013 
• Exposição de Ovinos e Apresentação de Cães Adestrados atraem a atenção dos 

visitantes no Dia da Universidade Aberta 
Metodista:http://bit.ly/1ayLiUH. #metodistaDUA2013 

• Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Exatas e 
Tecnologia. #metodistaDUA2013 

• Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Gestão e 
Serviços. #metodistaDUA2013 

• Venha conhecer os cursos da nossa Faculdade de Administração e 
Economia. #metodistaDUA2013  

• Simulação de audiência judicial acontece no Dia da Universidade 
Aberta: http://bit.ly/18zfWfi. #metodistaDUA2013   

• Conheça nosso curso de Teologia que faz parte da Faculdade de Humanidades e 
Direito. #metodistaDUA2013 

• Venha conhecer os nossos cursos da Faculdade de Biológicas e 
Saúde. #metodistaDUA2013 

• Estudantes conhecem os bastidores dos jornais no D ia da Universidade 
Aberta: http://bit.ly/14S3GHn. #metodistaDUA2013 

• Dia da Universidade Aberta oferece Avaliação Física e d icas para sua 
saúde: http://bit.ly/15BkuFd. #metodistaDUA2013 

• Programe um robô e crie aplicativos para Internet no D ia da Universidade 
Aberta: http://bit.ly/196udnT. #metodistaDUA2013 

• Visitantes concorrem a brindes superando a goleira da Metodista/São Bernardo no 
desafio do gol: http://bit.ly/1ayp9G7.#metodistaDUA2013 

http://bit.ly/1az52aH
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F16JcRq8&h=gAQFSDX01&enc=AZPDHjrb4hxbkKajPR-MPELE0Ju6JTIdQKZZekLUwBnnODT9Txm9DUSWFs9tcDiZpilyosfmaikDW2oU1NI0HNhfqCFkzs6KIE_D8_M-C_njnNqLP5ClGSrzEXi5SSjAyh8-3PumkwOHgMUjnBQ3Q38W&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1ePORLa&h=vAQEXqIQz&enc=AZPBCeV1C28PfCGJMRwB0YmiM5ReXBKMLUbsIpZapzZZdYH5f_4x3bsSsgZIjyvgkNhP3XkPFCpyQ3BVj7cToGVqVEc4Pl7zbOQabL-MBMlFI_A1raDz2GPPR8rrwYSAVKamXoyyHPKZjAKQvj9cu9o7&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/18dInAz
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/1biBWkv
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18dDiIn&h=9AQFkrzp9&enc=AZO3DeylgOz3h0CCZcsIhvfXP0CE6EjJvYOC43HlZVhithgV4OZxpg7zL0kpxSKgc0npf0_J5PpRBHiFkjBqCeqNdxPzB3iFBdRpv4uOY-1Q3YwJ8g0ICjsiS320aiRoTyHN6lwEEOErHh679Zcx0s5o&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1hb8Pg2&h=cAQG5PDr4&enc=AZM0pcyQD3eCiZfUC_bzDqH5Hz7Ng7yWxwTLZMWfJSNkFGXq_ijcb-zAU3wLkLDcM82WBL82XqZIS9BvSUyI6nd_LbhzWWqsynYoACk_b_2GhjJJacuvMTZvdxgMz0EEXSVU6GnEExPiWQkbGW04iGi2&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18dAE5t&h=yAQH7Indi&enc=AZNVXQl5yjE4vxaGvYzGIUCCEjh2C2j2-XHgVJuAaWvAQS8u8xq_wP_GrCqFi8ySPwwx_PN-rnOhJuy-sAbt3B59Kh8t6i-9pyGYxaUXpIz3Rihg2XZWGCVEwCXaJZJTAoPrKtLajTQZZcpytWpEjFnf&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1ayLiUH&h=_AQE3fa4d&enc=AZMSpfBk4Q5kLbX_uDLhi2JqLL5KnE7C9u6OJ1M8MhzNu7dIGh_wyCF8wqgrFkuDSdhMzBapWlw2ur1xDjuBa-d364ZQb1SmvPWOEldC0BX33HWckobY0ywLMysFCAvMOlNWQQKQwgfQ7H4L6B0E4nFo&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18zfWfi&h=7AQE1IGSm&enc=AZMgA45dzBocm1MvT-l1b4A5kT0ihV_q87e_UJIbpkkW5ivJSmGXBjCkOzwChDC7VyexetsNJx5Yru1UfexG6g_U_m31fFdmT6PGeezMn1m4smmMS6-rBdTrMXY44elfPcDdm-fApfFHzLbVZcq14vra&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/14S3GHn
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/15BkuFd
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/196udnT
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1ayp9G7&h=fAQE3J1bR&enc=AZN3n0P_l6yHm8MpaX4LdND9TAf64gepWf5dRWcU-n6ehzjfB1KlMNyThV5xqg3vEgC_XAi5FywUUbBTN6inpLNcWQ_InPuzGXDzO4O3F0BgEAB7NMNfYu03hu52F8Zc8s3OfoTm_zPs0aSRr6G6Ft_a&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
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• Venha conhecer nosso novo c urso de Estética e Cosmética na modalidade 
presencial. #metodistaDUA2013 — com Lanay Avila. 

• Metô - Dia da Universidade Aberta - Campus Rudge Ramos. 
Isildetes e Isilditos - Dia da Universidade Aberta (2 fotos) 

• Já começou o DUA! São dezenas de palestras, oficinas, teste vocacional e desconto 
para o Vestibular. Acompanhe a cobertura no Portal da 
Metodistahttp://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/dia-da-universidade-aberta-
metodista-oferece-inumeras-atracoes-neste-sabado/ e participe! #metodistaDUA2013 

• A edição 2013 do D ia da Universidade Aberta Metodista já começou. Corre pra 
cá! #metodistaDUA2013 

• #metodistaDUA2013 começa em instantes. Fique ligado! 
 

Data: 27/09/2013  
• Está chegando a hora! #metodistaDUA2013 

O Dia da Universidade Aberta - DUA acontece amanhã, sábado, 28/09, a partir das 
10h. Venha nos visitar no Campus Rudge Ramos ou nos nossos polos espalhados por 
todo o País. Fique por dentro e veja detalhes: http://bit.ly/NF1Mhc 

 
Data: 26/09/2013  
• Está chegando a hora e as inscrições irão somente até amanhã, 27/09, às 12h. Corra e 

não perca mais tempo! Após a data limite a inscrição será possível somente no dia do 
evento. Faça seu credenciamento: http://bit.ly/1b7e8zU 

 
Data: 25/09/2013  
• Fique de olho! A hashtag oficial do Dia da Universidade Aberta 

é#metodistaDUA2013.  
Já confirmou presença no e vento?  
http://www.facebook.com/events/453135288135333 

• Universidade Metodista de São Paulo - Oficial criou um evento. 
 Participar 
 Dia da Universidade Aberta Metodista 2013 
 Sábado, 28 de setembro às 10:00 
• Já confirmou sua presença no evento? ; ) 

Participar 
Dia da Universidade Aberta Metodista 2013 
Sábado, 28 de setembro às 10:00 
Universidade Metodista de São Paulo - Oficialem São Bernardo do Campo 

• O Dia da Universidade Aberta - DUA deste ano de 2013 e stá chegando! Confira 
abaixo alguns destaques da programação. Quer saber na íntegra? Clique 
aqui: http://bit.ly/RARraQ 

• Neste sábado, 28/09, receberemos no Dia da Universidade Aberta - DUA o consultor 
Sidnei Oliveira que trará uma palestra sobre as profissões futuras e m ercado de 
trabalho. Confira detalhes da programação: http://bit.ly/RARraQ 

 
Data: 24/09/2013 
• Está em dúvida de qual curso escolher? A gente ajuda você. ; ) 

No Dia da Universidade Aberta Metodista 2013, que acontece neste sábado, 28/09, a 
partir das 10h, promoveremos uma oficina de orientação vocacional. Venha participar 
conosco! Saiba mais: http://bit.ly/NF1Mhc 

 

https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/LanaydeAvila?viewer_id=100003221178240
https://www.facebook.com/IsildinhaMartins/posts/10202296551239635
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/dia-da-universidade-aberta-metodista-oferece-inumeras-atracoes-neste-sabado/
http://www.metodista.br/noticias/2013/setembro/dia-da-universidade-aberta-metodista-oferece-inumeras-atracoes-neste-sabado/
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://bit.ly/NF1Mhc
http://bit.ly/1b7e8zU
https://www.facebook.com/hashtag/metodistadua2013
http://www.facebook.com/events/453135288135333
https://www.facebook.com/universidade.metodista?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/events/453135288135333/
https://www.facebook.com/events/453135288135333/?ref=22
https://www.facebook.com/events/453135288135333/
https://www.facebook.com/events/453135288135333/?ref=22
https://www.facebook.com/universidade.metodista
https://www.facebook.com/pages/São-Bernardo-do-Campo/114515185226360
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FRARraQ&h=wAQEwDP4h&enc=AZNrI9iXeZodGtEoCmsOlUEhVYzPxhyQgpk66Sxassy46godoNgDv4s_awEFF76KfAyClsQ5GuDJ-o7cyz-TM-SF98qRhy48_HHCH5BsDKvUWH1y1hWmTVVMRdaQKJMpqca5XBbhkiuzmwZ2J8HDT5Kk&s=1
http://bit.ly/RARraQ
http://bit.ly/NF1Mhc
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Data: 23/09/2013 
• Está chegando... Neste sábado, 28/09, acontece a edição 2013 do Dia da Universidade 

Aberta Metodista. Confira a programação e faça seu credenciamento! Saiba 
mais: http://bit.ly/NF1Mhc 

• A edição 2013 do Dia da Universidade Aberta Metodista está chegando! Vai ficar de 
fora? Faça já seu credenciamento: http://bit.ly/1b7e8zU 

 
Data: 05/09/2013 
• Um mundo de possibilidades e experiências pra você! 

Conheça-nos e experimente um pouco da vida universitária no dia 28/09, entre 10h e 
16h, Fique por dentro e faça seu credenciamento: http://bit.ly/17jrzZ7 

 
Data: 04/09/2013 
• Um dos destaques da nova edição do Jornal da Metodista é o D ia da Universidade 

Aberta, que ocorre no di a 28 de ste mês. http://bit.ly/1dGZDCO  
Você pode retirar o seu exemplar em um dos três campi e em breve nos polos de apoio 
presencial. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/NF1Mhc
http://bit.ly/1b7e8zU
http://bit.ly/17jrzZ7
http://bit.ly/1dGZDCO
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