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RESUMO 
  

 

A dissertação tem como base a importância do entendimento a respeito dos 

relacionamentos organizacionais para uma abordagem segmentada dos públicos na 

comunicação empresarial. A partir de uma reflexão teórica sobre o assunto e da observação 

de práticas atuais de mercado, foram estabelecidos parâmetros que contribuem para uma 

conceituação mais precisa dos interlocutores das corporações, no sentido de prover suas 

demandas informacionais. Tanto na análise das obras consultadas quanto  na avaliação dos 

resultados da pesquisa com empresas de tradição na área de comunicação, demonstrou-se 

que há lacunas importantes a serem preenchidas. Entes elas, a inexistência de mecanismos 

que possam aferir com maior precisão as expectativas dos vários segmentos de público em 

relação à comunicação das empresas, em uma via de mão-dupla, bem como a falta de 

canais de comunicação regulares com determinados grupos, notadamente no âmbito 

externo. As análises apontam para a adoção de um sistema de gestão do conhecimento 

focado nos públicos como elemento fundamental para a eficácia dos processos 

comunicacionais. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: comunicação empresarial, públicos, relacionamentos nas organizações, 

segmentação na comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
Corporate relationships comprehension as a basis for a segmentation approach of corporate 

communications public is this study theme. Based on a theory reflexion and an analysis of 

market best practices, the research defined parameters to contribute and improve the 

concepts of organizations stakeholders, in a sense of information demands improvement. 

The studies researched and the evaluation survey results obtained from companies with 

tradition in communication areas presented that are still important gaps to be filled. One of 

them is, for instance, is the development of tools or systems that can measure with 

precision expectations from several different publics for corporate communication. Another 

issue is the lack of regular communication channels with pre defined groups, mainly in the 

external environment. In these and other opportunities identified, the analysis indicates as a 

best practice the adoption of a knowledge management system to each public group as an 

essential element to efficiency in the communication process. 
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INTRODUÇÃO  

 

1. Problema da Pesquisa 

  

Entre as dificuldades observadas no universo da Comunicação Empresarial nesses  

tempos no Brasil, uma das mais desafiadoras é a necessidade de adequar-se às mudanças na 

forma com que os diversos públicos estão se relacionando com as organizações. 

Fenômenos mundiais ocorridos nas últimas duas décadas, como a queda de barreiras 

geográficas provocada pela globalização e a revolução dos fluxos informacionais 

promovida pelas tecnologias digitais, transformaram o território onde se processam as 

relações corporativas. 

Associados a outros fatores, como a criação do Código de Defesa do Consumidor e a 

adoção de conceitos como Responsabilidade Social, Governança Corporativa e 

Sustentabilidade, esses movimentos contribuíram para o surgimento de atuações sociais 

mais afirmativas na interação com as organizações, com reflexos também para a 

comunicação empresarial. 

Por outro lado, observa-se que os diversos grupos com os quais uma empresa se 

relaciona exigem cada vez mais novas posturas das organizações, entre as quais uma 

atenção maior às suas demandas, no sentido de que os interesses nessa relação sejam 

atendidos. Nesse cenário, a comunicação como instrumento de relacionamento ganha 

também um caráter mais específico, em que as mensagens genéricas até então emitidas 

pelas companhias dão lugar a conteúdos que realmente contemplem as necessidades dos 

receptores.  

 

A experiência tem demonstrado que a multiplicação de canais torna a 

comunicação mais efetiva e não necessariamente mais onerosa, sobretudo 

porque, quase sempre, pode-se valer das novas tecnologias – como 

intranets, extranets, sites institucionais, newsletters eletrônicas, chats, etc. 

–, uma comunicação empresarial que, com certeza, é mais ágil, mais 

interativa, mais focada na expectativa dos vários públicos com quem a 

empresa se relaciona. (BUENO, 2003, p.28) 



 

Essa multiplicidade de canais proposta sugere a necessidade premente de enxergar o 

universo dos públicos empresariais como segmentos que, embora se articulem em vários 

momentos, apresentam características diferenciadoras para o processo de comunicação. 

Compreendido desta forma, o contexto aponta para a segmentação dos públicos como um 

processo que visa, em última instância, acrescentar maior qualidade e eficácia à 

comunicação, ao adequar os meios e mensagens comunicacionais aos objetivos específicos 

implícitos no relacionamento com cada tipo de público. 

Uma das premissas da comunicação eficaz é criar uma identificação sólida entre o  

receptor e aquilo que está sendo divulgado. Dessa forma, assim como no marketing o ato de 

segmentar significa vender produtos e serviços para consumidores específicos, na 

Comunicação Empresarial a estratégia pode oferecer a cada grupo de interlocutores a 

informação sob medida, de forma a atender suas expectativas. Como enfatiza Bueno (p.28):  

 

O canal ‘Bombril’, de mil e uma utilidades, como, por exemplo, 

uma revista institucional que pretende satisfazer a todos os públicos ao 

mesmo tempo, já não tem mais espaço no reino da comunicação 

segmentada. Para cada público, um canal – um conteúdo específico, um 

formato específico, uma linguagem específica: esta é a nova receita. 

 

Embora defendida por estudiosos e especialistas na área, essa abordagem específica 

dos públicos não é uma característica preponderante nas atividades de comunicação na 

maioria das organizações, muitas vezes se limitando a ações pontuais reativas. São poucos 

os registros de instrumentos sistemáticos que façam frente à heterogeneidade de públicos 

(funcionários, consumidores, jornalistas, acionistas, fornecedores, comunidade, 

associações, autoridades, instituições acadêmicas, etc.). 

A realidade, portanto, pede que haja, primeiramente, uma reflexão sobre os 

múltiplos públicos das empresas para, em seguida, observar suas conseqüências para as 

formas de relacionamento, entre as quais a comunicação. Quanto ao primeiro ato desse 

processo, Simões (1995, p. 131) sinaliza:  

 



Os públicos precisam ser compreendidos sob outra ótica. É 

imprescindível identificá-los, analisá-los e referenciá -los quanto ao poder 

que possuem de influenciar os objetivos organizacionais, obstaculizando-

os ou facilitandos-os. 

 

No caso da comunicação, o que tem sido mais comum nessa relação é o 

estabelecimento de dois ou três canais com a pretensão de abarcar todos os conteúdos para 

os quais é necessário dar vazão e conferir alguma visibilidade às ações da empresa junto a 

todos os públicos. Também observa-se a utilização de um mesmo discurso ou mensagem 

em veículos com alvos diferentes (house organ, revista para clientes, newsletter, press 

releases, relatórios econômicos, etc.). 

Como na constatação de Bueno, referindo-se ao “Canal Bombril”, não raro acontece 

de uma mesma publicação tentar fazer as vezes de canal de comunicação tanto com 

empregados quanto com clientes, desprezando que ambos os grupos têm aspirações 

diferentes em sua relação à empresa. Por exemplo, um projeto interno para 

desenvolvimento profissional pode não ter para o consumidor o mesmo interesse e 

repercussão que tem para o empregado. Da mesma forma, detalhar o funcionamento de um 

produto ou serviço oferecido ao cliente pode soar redundante para quem trabalha com isso 

cotidianamente na empresa. 

Seja por opção, desconhecimento ou ‘economia’, tal prática pode acarretar 

prejuízos, tanto financeiros quanto de imagem. Em dado momento, há que se refletir sobre 

o quanto uma empresa perde imprimindo milhares (até milhões) de exemplares de um 

material e remetendo-os para as casas de pessoas que, ao abrirem os envelopes, não 

conseguem entender por que alguém lhe mandou aquilo. O erro dá abertura para que o 

receptor suponha tratar-se de uma empresa no mínimo desinteressada em conhecê- lo, ao 

demonstrar que ela sequer sabe exatamente com quem está falando. Portanto, além de 

ineficaz, a comunicação mal direcionada pode significar um perigo claro à imagem da 

organização. 

 Diante desse panorama, esse estudo pretende estimular a reflexão de empresas e 

profissionais de comunicação em torno das seguintes questões:  



a) Qual tem sido a postura das áreas de comunicação empresarial diante da 

diversidade de características e expectativas dos variados públicos em seus 

relacionamentos com as organizações? 

 

b) De que maneira o conhecimento sobre esses relacionamentos influência 

ou pode influenciar os processos comunicacionais? 

 

c) Como a segmentação de públicos se insere no contexto atual como uma  

estratégia de melhoria para aumentar a eficácia da comunicação? 

  

 

2. Hipóteses 

  
 A leitura de autores na área da comunicação empresarial, aliada a um conhecimento 

prévio do pesquisador sobre os processos comunicacionais, permite a formulação de 

algumas hipóteses que podem orientar o estudo, entendendo como hipótese as respostas 

possíveis para as questões propostas pela pesquisa. 

  

A princípio, o investigador se perguntava: que investigar? Agora 

pergunta: qual pode ser a solução ou soluções do problema colocado? A 

hipótese indica caminhos ao investigador, orienta seu trabalho, assinala 

rumos à investigação. (TRIVIÑOS, 1987, p. 106) 

 

  Gil (1999, p. 56) corrobora essa definição e ressalta: 

 

O papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações para os 

fatos. Essas sugestões podem ser a solução para o problema. Podem ser 

verdadeiras ou falsas, mas, sempre que bem elaboradas, conduzem à 

verificação empírica, que é o propósito da pesquisa científica. 

 

 Baseando-se nessa conceituação, seguem-se as hipóteses formuladas, que nortearam 

o pesquisador durante o estudo. 



 

 a) Não há por parte dos profissionais da comunicação empresarial um entendimento 

claro sobre  os objetivos da empresa em seus relacionamentos, assim como a respeito das 

expectativas dos públicos quanto aos processos comunicacionais. 

 

 b) Os processos comunicacionais não estão totalmente alinhados com as novas 

atuações e exigências dos públicos receptores. 

 

 c) A segmentação de públicos não é encarada como uma prioridade nas áreas de 

comunicação das empresas. 

 

 

3. Objetivos 
 

Geral 

  

• Com base em preceitos teóricos e na observação das práticas atuais da 

comunicação empresarial em grandes empresas, propor uma reflexão sobre a 

relação entre a diversidade de públicos com os quais as empresas se 

relacionam e os processos comunicacionais.  

 

Específicos 

 

a. Verificar como as áreas de comunicação de grandes empresas abordam os seus 

diferentes tipos de públicos. 

 

b.  Analisar os conceitos existentes sobre segmentação e identificação dos públicos 

organizaciona is e propor a construção de um modelo de classificação que oriente 

os processos de comunicação. 

 

 



4. Justificativa 

 
 Apesar do número expressivo de obras em comunicação empresarial, os estudos 

publicados não têm dado conta de elucidar as dificuldades que as empresas e os 

profissionais da área enfrentam para lidar com a diversidade de interesses cada vez maior 

dos públicos com os quais uma grande organização se relaciona. São poucos também os 

trabalhos que inter-relacionam os conceitos de públicos empresaria is e de segmentação às 

atividades na área. 

  Nesse sentido, o presente trabalho poderá contribuir para identificar o grau de 

adequação das práticas de comunicação empresarial aos objetivos contidos na relação 

organizações-públicos. A originalidade enquanto estudo está em propor aos profissionais 

do meio um olhar diferenciado sobre os processos comunicacionais existentes, de forma a 

avaliar se são compatíveis com os resultados esperados pelas empresas no relacionamento 

com seus diversos públicos e com as expectativas destes. 

Acredita-se que, dessa forma, estará contribuindo para ampliar os conhecimentos 

sobre a área, agregar valor à atuação dos profissionais de comunicação e colaborar para o 

surgimento de novos estudos dos públicos empresariais.  

 

 

5. Metodologia 

 

Além da pesquisa bibliográfica e análise do referencial teórico existente, optou-se 

por realizar uma pesquisa qualitativa no mercado, de forma a avaliar as questões colocadas. 

A escolha do método qualitativo se justifica dada a necessidade de se comp reender de que 

maneira os agentes envolvidos no objeto de estudo se colocam frente ao problema de 

pesquisa delimitado. Como acentua Roberto Jarry Richardson (1989, p. 38): “A abordagem 

qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, 

por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social.” Ao explicar 

a oportunidade de utilização do método qualitativo, o autor enfatiza o amplo espectro de 

possibilidades que tal estratégia oferece. 

 



Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever 

a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo 

e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON, 

1989, p. 39) 

 

 Sob essa ótica, a pesquisa qualitativa ofereceu condições para que o pesquisador 

reconhecesse e compreendesse a maneira pela qual o fenômeno segmentação de públicos se 

processa nas organizações – com maior ou menor grau de intensidade.  

 Como técnica de pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, todas 

realizadas pessoalmente nas dependências das empresas escolhidas. Baseando-se no 

exposto por  Selltiz; Wrightsman & Cook, a entrevista pessoal era um requisito básico no 

sentido de atender à necessidade do pesquisador em obter informações objetivas e opiniões 

acerca do problema proposto:  

 

...o índice de resposta para a entrevista face a face ou por telefone, na 

população em geral, é freqüentemente próxima de 70% a 80% A maioria 

das pessoas está disposta e é capaz de cooperar num estudo onde tudo o 

que ela tem a fazer é falar. As pessoas normalmente apreciam falar com 

pessoas que são amigáveis e que estejam interessadas naquilo que 

pensam. (In: KIDDER, Org., p. 19) 

 

Para formação do “corpus” a ser investigado, utilizou-se como critério de escolha o 

ranking da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) com as empresas 

que aparecem nas dez primeiras colocações entre aquelas que mais vezes ganharam o 

Prêmio Aberje, concedido anualmente em diversas categorias da comunicação empresarial. 

Em sua 34ª edição em 2008 (a entidade tem 40 anos), o prêmio Aberje é reconhecido como 

o de maior visibilidade e relevância para profissionais e empresas na área de Comunicação 

Empresarial. Possui diversas categorias, distribuídas no âmbito das atividades 

comunicacionais internas e externas. 



Como maiores vencedoras do principal prêmio na área, as empresas selecionadas 

possuem o status de benchmarking (referência em melhores práticas) em comunicação 

empresarial no mercado. Um segundo recorte foi o contato com empresas cuja sede se 

localiza no Estado de São Paulo. Por esses critérios, das 18 empresas “ranqueadas”, foram 

contatadas sete, das quais quatro receberam o pesquisador para entrevistas: General Motors, 

Goodyear, IBM e Rhodia. O Capítulo III traz uma breve descrição das pesquisadas. Um 

dado complementar é que as empresas escolhidas figuram também no ranking das 500 

Maiores e Melhores empresas do País, publicado pela Revista Exame. 

É importante acrescentar que, das outras três procuradas, uma estava passando por 

reestruturação total de seu departamento de comunicação, com a chegada de novos 

profissionais, inclusive, e as outras duas alegaram indisponibilidade de agenda de seus 

responsáveis durante os três meses em que se tentou insistentemente agendar a entrevista, 

tanto em contatos telefônicos quanto na troca de mensagens por e-mail. 

Por questões operacionais, a observação do pesquisador se limitou a três tipos de 

públicos – Empregados, Comunidade e Imprensa – e seus respectivos segmentos, em razão 

destes públicos integrarem o universo de relacionamento da quase totalidade das 

organizações. Entre outros, deixou-se de fora o grupo “acionistas”, por exemplo, pela óbvia 

razão de existirem apenas nas empresas de capital aberto. O instrumento utilizado nas 

entrevistas com os profissionais responsáveis pela comunicação dessas organizações foi um 

roteiro semi-estruturado  com 18 perguntas (anexo 1). 

O quadro a seguir traz o ranking do qual foi extraída a amostragem da pesquisa. 

 

As TOP 10 da Comunicação Empresarial Brasileira 

POSIÇÃO EMPRESA Nº DE PRÊMIOS 

1ª Vale 23 

2ª Petrobrás 15 

3ª Banco do Brasil 14 

4ª Mercedes-Benz (*) 12 

5ª Unibanco 

IBM (**) 

Souza Cruz 

 

11 



6ª Bradesco (*) 

Volvo 

 

10 

7ª General Motors (**) 

Goodyear (**) 

 

9 

8ª CPFL Energia (*) 

Fiat 

Rhodia (**) 

 

8 

9ª Odebrecht 

Ipiranga 

 

7 

10 Aracruz 

Shell 

 

6 

(*) Empresas que não atenderam o pesquisador 

(**) Empresas entrevistadas 

 

O ranking foi elaborado pela Aberje a partir de  um universo de 236 organizações premiadas em 

33 edições do Prêmio Aberje nas diversas categorias, de âmbito nacional. Ranking publicado na 

Revista Comunicação Empresarial, da Aberje, edição 66, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I – A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EM 
TRANSFORMAÇÃO 
 
1. Década de 90 – as bases para a mudança 

  

O presente capítulo tem a função de resgatar alguns aspectos do processo de 

evolução da Comunicação Empresarial que se deu a partir do início da década de 90, 

impulsionado pela globalização econômica e pelos avanços tecnológicos que 

revolucionaram os meios de circulação de informações, notadamente com a rede mundial 

de computadores, a internet.  

As transformações nas relações sociais daí decorrentes também acabaram por 

influenciar a atividade de comunicação nas empresas, que se encorpou e ganhou novas 

responsabilidades. Uma das principais demandas geradas foi exatame nte a necessidade de 

analisar os interesses específicos dos diversos tipos de públicos com os quais uma 

organização se relaciona, por meio de suas atividades de comunicação empresarial. 

 A expressão Comunicação Empresarial é usada neste trabalho para se referir às 

atividades e aos processos comunicacionais que não aqueles de caráter comercial (ou de 

marketing), embora o estudo tenha como objeto os processos de comunicação de 

organizações econômicas privadas. Também denominada genericamente como 

Comunicação Organizacional ou Comunicação Corporativa, a Comunicação Empresarial 

abarca ações de divulgação de uma organização – pública ou privada, com ou sem fins 

econômicos – destinadas a empregados, comunidade, imprensa, órgãos da administração 

pública, entidades de representação, etc.  

Nesse espectro de atuação, tem como missão garantir que o fluxo das informações 

contribua para fortalecer o relacionamento com esses públicos e gerar uma imagem positiva 

da organização junto a eles. Sua finalidade, portanto, não é a de gerar negócios diretamente, 

e sim criar um ambiente favorável para que estes se desenvolvam.  

Um retrospecto da evolução da comunicação empresarial nas últimas duas décadas 

revela uma série de mudanças conceituais e práticas na área. Os fenômenos ocorridos a 

partir dos anos 90, especialmente no âmbito econômico mundial e nos meios de circulação 

de informações, passaram a exigir uma nova postura das empresas em sua forma de se 

comunicar com seus públicos, em um processo contínuo que ainda não se encerrou. Para a 



professora Margarida Maria Krohling Kunsch (2003), tais transformações, ocorridas 

principalmente no fim do século XX, ainda estariam em curso, “dados os efeitos 

permanentes do fenômeno da globalização e da revolução tecnológica da informação”. Diz 

ela: “São esses dois fatores, entre muitos outros, que moveram e movem as grandes 

alterações contemporâneas, que possibilitam as transações mundiais geopolítico-

econômicas, criando as condições para a existência de uma sociedade global” (Kunsch, p. 

257). 

Nesse novo ambiente criado, o relacionamento das empresas com a sociedade 

também teve de ser revisto. Gaudêncio Torquato (2002) acompanhou a chegada desse 

movimento no Brasil e os impactos na comunicação organizacional praticada por aqui. 

Identificou as duas grandes conseqüências que determinaram um novo modelo de 

comunicação contemporâneo: a revolução na informação e a revolução no sistema de 

vendas e distribuição. Teriam, na avaliação de Torquato, contribuído inclusive para 

encorpar as estruturas comunicacionais nas empresas.  

 

Dentro dessa moldura desenvolve -se hoje a comunicação organizacional 

no Brasil. O sistema de comunicação organizacional está consolidado – 

nas estruturas, na linguagem, na forma dos veículos, nas estratégias, na 

definição de programas e ainda na profissionalização dos quadros. A 

atividade do setor se sofisticou, ampliando o raio de ação. (TORQUATO, 

p. 9) 

 

Antes, Frank M. Corrado (1994) já havia detectado mudanças na estrutura de 

comunicação das empresas, como forma de fazer frente às transformações que se 

procediam à época, com o mundo sendo movido a alta tecnologia, globalização e 

velocidade nas informações (internet) . “O novo ambiente de comunicações dos anos 90, 

combinado com as novas prioridades empresariais, faz surgir imposições para a 

comunicação em quatro áreas: empregados, clientes, sociedade e administração” (p. 6). De 

certa forma, lançava ali as sementes para a discussão sobre a necessidade de tratar os 

públicos em segmentos, ao dizer que cada uma dessas áreas alvo da comunicação requeria 

tratamento particularizado. Mesmo com classificações mais amplas, Corrado propunha 



objetivos específicos da comunicação para determinados grupos de relacionamento, como 

sintetizado a seguir: 

Empregados: aperfeiçoar a comunicação com os empregados, por meio de políticas 

e ações, a fim de alcançar suas metas de melhor produtividade, serviço ao cliente e 

qualidade. 

Cliente: utilizar mais a mídia de notícias – um canal de comunicação que parece ter 

um nível mais alto de credibilidade, quando confrontada à propaganda –, para 

transmitir as informações para os clientes-alvo. 

Sociedade: ver os clientes como consumidores e cidadãos; posicionar-se como 

empresa alinhada com questões como meio ambiente. 

Administração: mesmo sem ser condição sine qua non dos negócios, a comunicação 

deve ser usada como instrumento importante para fazer frente ao mundo atual 

(início dos 90), dirigido pela tecnologia e no qual as pessoas rapidamente tomam 

ciência das informações.  

  

 A nova estratégia de comunicação, na visão de Corrado, derivaria da percepção, por 

parte das organizações, dos impactos que a atividade pode causar tanto na imagem quanto 

nas vendas, em um ambiente de negócios altamente influenciado pelas informações. 

Ancora-se também na premissa de que “as mensagens precisam ser especificadas para cada 

público-alvo e transmitidas continuamente”. O autor ressalta: 

 

A estratégia define quem são esses públicos, por que  é importante 

comunicar-se com eles, quando e onde a comunicação deve acontecer, 

quem é o responsável pelas comunicações, o que deve ser dito e qual é o 

vínculo com as metas comerciais. (1994, p. 34) 

   

 Na análise sobre a evolução da comunicação dos 90 para cá, é importante observar a 

avaliação do professor Wilson da Costa Bueno, para quem a década passada elevou a um 

patamar superior o entendimento, ao menos conceitual, a respeito da comunicação 

empresarial. 

 



Nos anos 90, o conceito de comunicação se refinou: ela passou a ser 

estratégica para as organizações, o que significa que se vinculava 

estritamente ao negócio, passando, também, a ser comandada por 

profissionais com uma visão abrangente, seja da comunicação, seja do 

mercado em que a empresa ou entidade se insere. (BUENO, 2003, p. 7) 

 

 Bueno advertia os profissionais quanto às oportunidades e conseqüências de um 

aspecto fundamental desse novo ambiente: a velocidade que o avanço tecnológico, 

especialmente a internet, imprimiu à circulação das informações na sociedade. “Os gestores 

da comunicação empresarial, no entanto, devem estar atentos ao aumento da 

vulnerabilidade que a aceleração da informação imprime, planejando com cuidado a 

utilização dos meios eletrônicos” (p. 61). 

Esse cuidado recomendado por Bueno pode ser encaminhado em duas direções. Na 

primeira, mantendo atenção e monitorando o que se veicula sobre a empresa nos meios 

interativos da internet (Orkut, MSN, blogs), assunto a ser mais bem analisado mais adiante. 

A outra frente diz respeito à utilização eficaz dos recursos que a comunicação digital 

oferece para uma comunicação rápida. No XII Seminário de Comunicação Banco do Brasil, 

realizado em novembro de 2007, o jornalista Luiz Carlos Azenha, atualmente dedicado à 

tecnologia de internet, deu um exemplo simples de como o ambiente informacional nas 

empresas ganhou celeridade. 

 

Imagine a relação de um chefe, que antes usava o fax para passar 

informações para os seus subordinados! Hoje, ele pode gravar uma 

mensagem para o funcionário dele, carregar no computador e transmitir. 

Ele estará se comunicando com custo zero. Esse é um pequeno exemplo 

do tempo em que vivemos hoje. (AZENHA, p. 38) 

 
 
2. Reflexões e desafios no século XXI 
 
 Bem a propósito, constatações e interpretações sobre os efeitos das mudanças dos 

meios de circulação de informações, do mundo dos negócios e da sociedade de maneira 

geral, estão na base da discussão sobre o quão é necessário compreender o novo perfil 



adquirido pela área de comunicação e por seus profissionais. Nesse sentido, dois fatores se 

destacam: a adaptação à velocidade da informação dos novos tempos e o entendimento de 

que há um novo enfoque nas relações das empresas com seus diversos públicos. 

 Ainda no campo da influência exercida pelas mudanças ambientais, Bueno resumiu 

esse grande impulso externo para alteração do perfil tradicional da comunicação, que 

passou a ser vista, ao menos conceitualmente, como atividade estratégica na tomada de 

decisões. 

 
O aumento acelerado da circulação de informações e a convicção de que a 

imagem de uma empresa ou entidade é construída com base em leituras 

distintas feitas por um número formidável de públicos de interesse 

(stakeholders) tornam o processo de comunicação mais complexo. O 

comunicador empresarial do futuro deve estar em condições de se adaptar 

a um mundo em permanente e rápida mutação. (BUENO, 2003, p. 17) 

 

 Passados alguns anos, porém, o saldo quanto aos desdobramentos dessa evolução 

conceitual na comunicação das empresas parece ser negativo. Em sua obra mais recente, 

Bueno (2007) constata que ainda há um distanciamento grande entre o discurso e as 

práticas comunicacionais, mostrando-se, inclusive, pessimista quanto ao estágio atingido 

pela área nesse fim de primeira década do século XXI: 

 

A comunicação empresarial está longe de ser estratégica, simplesmente 

porque isso implicaria que houvesse uma estratégia de comunicação na 

maioria das organizações e, mentiras e hipocrisias de lado, esse fato está 

longe de acontecer. (BUENO, p. 101) 

 

 O autor argumenta que “o conceito de comunicação empresarial não vem sendo 

definido de maneira abrangente e, na quase totalidade das organizações, ele se resume a 

ações e produtos que não se articulam, necessariamente, com o processo de gestão”. Para 

Bueno (2007, p. 103), “a comunicação, para ser estratégica, tem que pressupor um 

planejamento, o que implica nesta articulação com o processo de gestão em metas a curto, 

médio e longo prazos, e em uma avaliação constante do processo de comunicação que está 

sendo posto em prática”. 



 Para preencher essas lacunas, dois processos poderiam agregar valor e dar novo 

impulso à comunicação empresarial: o da integração dos processos comunicacionais e o da 

comunicação dirigida pelas especificidades e interesses  dos públicos-alvo, em uma 

perspectiva de segmentação desses grupos. Para um entendimento quanto ao primeiro 

processo, é possível recorrer ao professor Roberto de Castro Neves, para quem a integração 

dos processos de comunicação se insere no ambiente organizacional como “um conceito 

moderno de administração da imagem empresarial” (2002), entendendo-a como um 

processo de compartilhamento de informações e iniciativas em todas as frentes de contato 

com os públicos, internos e externos.  

 Neves (p. 214) defende, inclusive, a manutenção de um “Colegiado de 

Comunicação”, com representantes de vários escalões (incluindo o ‘número um’ da 

administração da empresa), para cuidar dessa articulação das atividades comunicacionais, 

que confluiriam para fortalecer a imagem da organização em todos os segmentos de 

público.  

 

O Colegiado de Comunicação deve participar das principais decisões da 

empresa, e o envolvimento da alta gerência na comunicação empresarial é 

condição sine qua non para a eficácia do Sistema de Comunicação 

Integrada. (NEVES, p. 262) 

 

 O outro processo cuja adoção poderia agregar valor à comunicação é o da 

Comunicação Dirigida – ou, por extensão, a segmentação dos públicos na comunicação das 

empresas –, com a conseqüente e constante avaliação. Por enquanto, e com o intuito de 

encaminhar a discussão sobre segmentação que virá a seguir, cabe abordar as considerações 

dos autores estudados a respeito do poder da comunicação no comportamento dos grupos 

de relacionamento da empresa e da nova postura dos comunicadores frente ao poder de 

influência que a atividade exerce. 

 Para Torquato (2003), por exemplo, “o poder da comunicação pode ser designado 

como poder expressivo”. Analisando o fenômeno comunicacional particularmente no 

âmbito interno das organizações, ele explica assim a sua afirmação: 

 



Ele (o poder da comunicação) é capaz de alterar estados de 

comportamento e, dependendo das formas como é utilizado, poderá ser 

decisivo para o tipo de participação do funcionário e para a eficácia global 

dos programas empresariais. O poder expressivo viabiliza concordância 

em torno de metas e objetivos, valores e normas, meios, políticas e 

práticas, grau de participação e obrigações de desempenho. (p. 162) 

 

 O raciocínio acima permite estender esse “poder da comunicação” também sobre 

outros segmentos, como os incluídos nos grupos Comunidade e Imprensa. Nesse aspecto, 

aumenta a complexidade e o espectro das ações das áreas de comunicação e dos 

comunicadores. As atividades passam a exigir melhor planejamento e uma amplitude 

baseada no diagnóstico e na interpretação correta de cenários, e em atividades preventivas. 

Nas palavras de Torquato (p. 214), isso implicaria “capacidade de detecção prévia de 

situações, na prospecção sócio-ambiental, no rastreamento de posições no mercado, no 

mapeamento de angulações, pontos de vista e visões formuladas por fontes de comunicação 

que interessam, diretamente, a uma empresa”. 

Abordando o tema sob a perspectiva dos processos de inovação presentes no meio 

organizacional, Gino Giacomini Filho (2008) entende que “o comunicador é tão estratégico 

para as organizações quanto as lideranças, clientes e o próprio conhecimento gerado 

internamente”.  E destaca a amplitude de sua ação no contexto organizacional: 

 

As atividades inerentes ao profissional de comunicação contam 

decisivamente para a sustentabilidade das organizações ao lidar com 

conquista e manutenção de clientes, adaptação aos novos modelos 

tecnológicos, consolidação da imagem institucional e ao associar-se aos 

planos e programas dos demais setores. (GIACOMINI FILHO, in 

CAPRINO, p. 137) 

 

 Sob essa ótica, para que os resultados sejam os esperados, é fundamental também 

contextualizar os relacionamentos com os vários públicos e enxergar a comunicação além 

das mensagens e veículos unilaterais. Essa nova dinâmica é preconizada por Margarida 

Maria Krohling Kunsch (2003), que defende um perfil mais analítico para a área, tendo o 



conhecimento aprofundado sobre os públicos como ingrediente básico para definir as ações 

de comunicação. 

 

As organizações em geral, como fontes emissoras de informações para 

seus mais diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus 

atos comunicativos causam os efeitos pos itivos desejados ou são 

automaticamente respondidos e aceitos da forma como foram 

intencionados. É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os 

contextos, os condicionamentos internos e externos, bem como a 

complexidade que permeia todo o processo comunicativo. Daí a 

necessidade de ultrapassarmos a visão meramente mecanicista da 

comunicação para outra mais interpretativa e crítica. (KUNSCH, p. 72)   

 

 Por essa consideração de Kunsch, reforça-se a convicção de que o conhecimento 

preciso sobre os públicos é decisivo e deve estar acompanhado de um processo de avaliação 

constante quanto à adequação das políticas a ações comunicacionais, em face das mudanças 

ambientais e suas conseqüência nos comportamentos desses grupos de indivíduos. Isso 

implica ainda a assunção por parte das organizações da importância estratégica do 

profissional de comunicação como um agente de mudanças, notadamente em um ambiente 

de negócios com grandes e rápidas transformações, como o experimentado nas últimas duas 

décadas. Kunsch assinala: “As organizações modernas se caracterizam como sistemas 

abertos principalmente pelo fato de se integrarem com o ambiente, tendo sensibilidade a 

pressões externas, e também por responderem a essas pressões.” (p. 258) 

 Sendo a Comunicação Empresarial responsável pelo fluxo de informações com os 

públicos de interesse de uma organização, é preciso que responda às novas exigências 

destes. O maior acesso à informação e a mecanismos de interatividade, condições 

fomentadas pela internet, aprimorou o poder de crítica das pessoas que formam esses 

grupos, que se tornaram mais exigentes no que se refere à qualidade da informação que 

recebem das organizações, deixando sempre implícita nessa relação a seguinte pergunta: “O 

que essa informação agrega à minha vida?”. É como diz Kunsch (p. 256): “As organizações 

mudam porque a sociedade impulsiona as mudanças e exige novas posturas institucionais.” 

Na prática isso equivale dizer que a área de comunicação empresarial deve assumir um 



papel mais complexo nas organizações, deixando de ser mera executora de tarefas e 

produtos (house-organs, press releases, eventos) para se colocar perante a organização 

como uma parceira capaz de dar respostas às crescentes demandas dos diversos públicos. 

 De fato, em várias empresas a função tarefeira – ou instrumental, como prefere 

alguns autores – parece dominar o cotidiano das áreas de comunicação, em detrimento de 

uma postura mais assertiva na gestão dos relacionamentos da empresa com os públicos. 

Mas mesmo que se analise a comunicação empresarial pela ótica do desenvolvimento e 

execução de atividades e veículos de informação, nota-se um longo caminho ainda a ser 

trilhado rumo à adequação desses atos comunicacionais às verdadeiras necessidades dos 

públicos.  

Seja por falta de discernimento, seja por questões de custo ou até mesmo por opção 

das organizações, alguns equívocos ainda parecem comuns no meio, como o de manter um 

único veículo de comunicação (um house-organ, por exemplo) para circulação entre 

empregados, familiares, clientes, fornecedores, comunidade, etc., ignorando que 

dificilmente a publicação trará conteúdo que contemple os interesses de mais de um desses 

públicos. 

Há ainda a clássica distorção representada pelo envio de press release sobre um 

determinado assunto para jornalistas ou órgãos da mídia de diferentes áreas de cobertura 

(economia, cultura, saúde, etc.). No caso da Comunidade, o relacionamento ainda se 

resume na maioria das organizações aos eventos portas-abertas (visitas às instalações) e 

reuniões esporádicas para discussão de situações pontuais, normalmente pedidos ou 

reclamações de moradores a respeito de alguma atitude da empresa.  

Em todas essas frentes, o que se vê é a falta de preocupação em conhecer melhor os 

públicos e classificá- los de acordo com suas demandas específicas, antecipando-se aos 

questionamentos. Esse conhecimento – e, por conseguinte, a sua correta gestão – 

proporcionará às atividades comunicacionais um salto de qualidade, na medida em que 

oferecerá subsídios para iniciativas, ações e veículos, com conteúdos direcionados e, 

portanto, com maior potencial para promover relacionamentos satisfatórios para os 

negócios.  

 Apesar dessas constatações, não se pode negar que, em algumas grandes 

corporações, a comunicação tem transmitido um status de área estratégica adquirido no 



final dos anos 90, pelo menos do ponto de vista dos profissionais que militam na área. 

Pesquisa realizada pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) em 

agosto de 2008 com 282 empresas, selecionadas no ranking do anuário Valor 1000, do 

jornal Valor Econômico, revela que a maioria dos profissionais de comunicação 

entrevistados (59,6%) percebe que a comunicação é tida como estratégica em suas 

organizações. Outro dado mostra que 74,5% acreditam que a área tem muito impacto na 

reputação (imagem) das corporações. O problema é se essa importância se traduz na prática 

como elemento decisivo para a tomada de decisões ou está restrita à opinião e/ou desejo 

desses profissionais. 

 Um dado interessante para a discussão sobre públicos revelado pela pesquisa da 

Aberje é o fato de a maioria dos profissionais (53,2%) demonstrar preferência por trabalhar 

com os diferentes grupos de forma integrada, enquanto 43,3% acreditam que é melhor atuar 

com alguns de maneira segmentada. A pesquisa não identifica como essa preferência se 

traduz em práticas efetivas. Mas, independentemente de espelharem ou não a realidade, 

essas opiniões ao menos demonstram uma preocupação dos profissionais em adotar 

mensagens uniformes para os diferentes públicos. A questão que se coloca, porém, é em 

que dimensão essa integração pode ser atingida, sem que os interesses específicos de cada 

tipo ou segmento de público sejam ignorados. 

Uma saída seria alinhar os objetivos da comunicação aos objetivos dos negócios da 

empresa, para depois desdobrá- los em estratégias e táticas particularizadas . A propósito, 

Bueno (2007, p. 97) observa: “Levando ao pé da letra, a comunicação integrada significa 

não apenas que as atividades de comunicação estão articuladas, mas que elas se integram ao 

processo de gestão, de planejamento, de marketing e que obedecem a uma política e 

diretrizes comuns.” Para ele, há uma diferença importante entre acreditar que a 

comunicação integrada é a melhor solução e imaginar que isso esteja acontecendo. 

“Estamos longe, muito longe, de alcançarmos esse patamar”, sentencia (p. 99). 

 Voltando ao entendimento dos públicos, além da necessidade premente de adequar 

os mecanismos comunicacionais às particularidades e às novas exigências dos 

interlocutores, em uma ambiente integrado quanto aos objetivos empresariais, outro 

ingrediente adiciona maior complexidade ao universo da comunicação. Trata-se do 

fenômeno das redes digitais, que se insere na história recente como um dos maiores 



responsáveis pela mudança na maneira como as empresas tratam seus fluxos de 

informação.  

Nesse caso, na outra ponta, parece ter surgido um novo grupo de interlocutores, 

caracterizado pela miscigenação. “Entre os novos usuários das mídias digitais, produtores 

de conteúdo, estão integrantes de organizações não-governamentais, de comunidades e 

empregados, entre outros”, escreveu Paulo Nassar, em artigo publicado no livro Do público 

para as redes – A comunicação digital e as novas formas de participação social, 

organizado por Massimo Di Felice. É outra frente de relacionamento que já faz por merecer 

atenção especial por parte dos comunicadores. 

 

Essa utilização de mídias digitais por novos usuários não-especialistas em 

comunicação, em suas inúmeras formas de uso, além das mudanças nos 

comportamentos comunicacionais e relacionais, enfraqueceu a 

comunicação empresarial centrada na empresa, com a criação de novos 

protagonistas nos processos comunicativos. (NASSAR, in DI FELICE, 

2008, p. 194) 

 

Nesse ambiente cada vez mais complexo, o olhar dos comunicadores empresariais 

deve se ampliar e ser lançado muito mais para além dos muros da empresa, fixando-se na 

busca do conhecimento e de uma melhor compreensão das necessidades de informação 

específicas dos segmentos que compõem os vários tipos de públicos de uma organização. 

Para isso, a estratégia de segmentar os principais públicos de interesse, ou públicos 

prioritários, da Comunicação Empresarial, usando inclusive as bases de Marketing e 

Relações Públicas, aparece como fator fundamental para um conhecimento mais apurado, e 

não genérico como se observa atualmente. Vale ressalvar que, no caso dos públicos das 

redes digitais, o desafio da identificação de suas características e demandas é ainda maior, 

como será contextualizado no final do capítulo II. 

 

A comunicação institucional deve agregar valor ao negócio das 

organizações e contribuir para criar um diferencial no imaginário dos 

públicos. Evidentemente, a estratégia para direcionar tudo isso é saber 

planejar a comunicação organizacional integrada, abrir cana is de diálogo 



com os públicos e ouvir a opinião pública, auscultando seus anseios e suas 

necessidades. (KUNSCH, p. 167) 

 

É imperativa, portanto, uma nova abordagem e um tratamento mais rico das 

informações a respeito dos interlocutores da comunicação empresarial, a fim de identificar 

suas verdadeiras demandas comunicacionais. Esse é o assunto do próximo capítulo, no qual 

que a segmentação é tratada sob a perspectiva de se tornar, efetivamente, uma estratégia 

para o planejamento e a execução das atividades d e comunicação empresarial, notadamente 

aquelas voltadas para Públicos Internos, Comunidade e Imprensa, focos principais da 

análise.  

Na base dessa proposta de discussão, uma pergunta é fundamental e precisa ser feita 

aos comunicadores: O que os públicos de sua empresa estão pensando sobre ela? Como se 

verá, para responder a essa indagação é preciso estar disposto (e preparado) para ouvir os 

vários públicos acerca de uma grande variedade de assuntos. Tal comportamento 

contribuirá para evitar que a empresa seja surpreendida por ações que prejudiquem a 

imagem e os negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II – OS PÚBLICOS NA COMUNICAÇÃO 
 

1. Conceitos e aplicações do Marketing 
 

 Como abordado no capítulo anterior, as transformações pelas quais a sociedade 

passou nas duas últimas décadas tornaram mais complexas as atividades da Comunicação 

Empresarial, que teve ampliadas suas responsabilidades. A principal delas deriva da maior 

exigência dos diversos públicos, que passaram a demandar não apenas um volume maior de 

informações como também um tratamento cada vez mais particularizado em relação a seus 

interesses e necessidades informacionais. 

  Nesse contexto, a palavra especificidade insere-se como obrigatória no vocabulário 

de empresas e comunicadores que desejam tornar mais efetiva a comunicação enquanto 

instrumento de gestão dos relacionamentos num ambiente organizacional. Entenda-se como 

especificidade uma abordagem particularizada, portanto específica, dos vários segmentos 

de público, sobretudo Empregados, Comunidade e Imprensa, principais alvos dos processos 

de comunicação institucionais, de que trata o presente trabalho. A segmentação de públicos 

surge como solução exeqüível para uma realidade na qual os indivíduos, também na hora 

de receber informações de uma empresa, querem sentir que estas se preocupam em 

conhecer suas reais necessidades. 

 Para isso, é preciso compreender os conceitos que embasam o processo de 

segmentação de mercado, utilizado há décadas pela área de marketing, com o objetivo de 

apropriar-se dessa experiência e know-how e aplicar em ações semelhantes na área de 

comunicação empresarial. E é a isto que se propõe este item, que faz um apanhado dos 

conceitos a respeito do assunto e os analisa sob a perspectiva de que possam subsidiar um 

movimento semelhante nos processos comunicacionais das empresas. 

 Nascido na metade dos anos 50, o conceito de segmentação caminhou rapidamente, 

segundo Weinstein (1995), para se tornar uma estratégia eficaz de mercado para as 

empresas. O fenômeno ganhou impulso na década de 90, quando contribuiu para aumentar 

a competitividade nos mercados de bens de consumo e de bens industriais. De goma de 

mascar a automóveis de luxo, passando também pelo mercado editorial, produtos e serviços 

passaram a ser ofertados de maneira distinta para públicos distintos. “Segmentação é o 



processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou 

características similares, que, provavelmente, exibirão comportamento de compra similar”, 

define Weinstein (1995, p. 18).  A origem veio da percepção de que os mercados não são 

compostos de maneira homogênea, por pessoas iguais. Para Kotler (1999, p. 41), a 

segmentação “fundamenta-se na idéia de que todo mercado consiste de grupos de clientes 

com necessidades e anseios um tanto diferentes”.  

Daí, advém a praticidade da segmentação como ferramenta para o planejamento de 

marketing das empresas: enxergar em um mesmo universo de compradores características 

que possam diferenciar as pessoas e, a partir daí, organizá-las em grupos, levando em conta 

as semelhanças entre elas. Essa postura altera completamente a abordagem mercadológica e 

melhora a relação custo-benefício das ações de vendas, promoção, comunicação e 

relacionamento.  

“Por meio da segmentação, as empresas dividem mercados grandes e heterogêneos 

em segmentos menores, que podem ser atingidos de maneira mais eficiente e efetiva com 

produtos e serviços que atendam às suas necessidades singulares”, resume Kotler (2003, p. 

72). Richers (1991) também destaca a maior precisão que a segmentação confere às ações 

mercadológicas, mas ressalva que existe a escolha de alguns segmentos em detrimento de 

outros, num processo consciente de seleção. Ele afirma que, ao segmentar, “a empresa opta 

voluntariamente por concentrar todos os seus esforços de marketing em determinados 

segmentos de mercado, possivelmente abandonando outros segmentos, mesmo que 

constituam potencial” (1991, p. 16). 

Para segmentar um determinado mercado, as empresas podem recorrer a inúmeras 

variáveis para agrupar seus consumidores. Kotler (2003) define como principais as 

variáveis Geográfica, Demográfica, Psicográfica e Comportamental. Na segmentação 

Geográfica o mercado é dividido em unidades territoriais, como países, regiões, estados, 

cidades ou bairros, enquanto na Demográfica são levadas em conta variáveis como sexo, 

idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, renda, ocupação, grau de instrução, 

religião, raça e nacionalidade. Já na segmentação Psicográfica, a divisão do mercado 

acontece com base na classe social, no estilo de vida e na personalidade. Por fim, a 

Comportamental divide os compradores com base no conhecimento destes em relação a 

determinado produto ou serviço, nas atitudes direcionadas a ele, no uso que fazem desse 



item e nas respostas em relação ao que ele oferece. Essas variáveis podem ser utilizadas 

individualmente ou combinadas. 

Para efeito do presente estudo, cabe uma explicação um pouco mais ampla sobre as 

segmentações por variáveis psicográficas e variáveis comportamentais. Isto porque essas 

duas formas de agrupamentos trazem características que podem ser utilizadas também em 

uma proposta de segmentação de públicos na comunicação empresarial. No caso da 

segmentação psicográfica, parte-se do princípio de que em um mesmo grupo demográfico 

há pessoas com características bastante diferentes, especialmente em relação ao estilo de 

vida e à personalidade. 

Em uma explicação simplificada, ao levar em conta o estilo de vida, uma empresa 

dá maior atenção à relação entre o seu produto e os hábitos dos consumidores. Kotler 

(2003, p. 180) cita como exemplo um supermercado que agrupa seus diferentes tipos de 

carnes em seções como “Refeições Rápidas” (que se destinaria a quem não tem tempo ou 

mora sozinho, por exemplo), “Cozinha Light” (para pessoas preocupadas com a forma 

física e a saúde) e “Eu adoro cozinhar” (para aqueles que gostam de preparar suas 

refeições). No item personalidade, trabalha -se mais com a sensação que o produto ou 

serviço pode despertar nas pessoas, segundo características como ambição, compulsão, 

jovialidade, etc. 

Já na segmentação comportamental, os fatores determinantes, também de acordo 

com Kotler, incluem, entre outros: a ocasião em que as pessoas compram (datas 

comemorativas, por exemplo) e/ou utilizam o produto ou serviço (de manhã, à noite, no 

trabalho, etc.); os benefícios ou vantagens que elas buscam no item adquirido; índice de 

utilização; grau de fidelidade às marcas.  

“Muitos profissionais de marketing acreditam que as variáveis comportamentais 

constituem o melhor ponto de partida para o desenvolvimento de segmentos de mercado”, 

ressalta Kotler (2003, p. 181). Com efeito, essas informações conferem maior precisão ao 

entendimento sobre quem é, como vive e o que espera o consumidor em relação a um 

produto, serviço ou empresa. São elementos a ser utilizados mais adiante em uma proposta 

para segmentar os públicos na comunicação empresarial. 

O passo fundamental na segmentação dos mercados é pesquisar informações 

detalhadas a respeito dos segmentos em questão. Para C. P. Lima, o sucesso da 



segmentação depende do entendimento amplo dos profissionais de marketing sobre as 

pessoas-alvo de suas ações, com uma pergunta recorrente em todos os momentos: “Quais as 

variáveis que afetam este nosso indivíduo-cidadão-consumidor na compra de um 

determinado serviço ou produto?” (Lima; Richers, 1991, p. 55). Ela corrobora a afirmação 

de Weinstein, segunda a qual  

 

O sucesso de um programa de segmentação de mercado depende 

do processo de planejamento empregado ao se projetar, coletar e analisar 

informações relevantes sobre os consumidores. A análise da segmentação 

precisa se prática para ser eficaz. (WEINSTEIN, 1995, p. 59) 

 

É necessário, portanto, realizar pesquisas objetivas que possam dimensionar 

precisamente os segmentos de públicos, os perfis dos consumidores dentro das variáveis 

mais relevantes para os produtos ou serviços em foco, os resultados esperados e a forma de 

acompanhamento destes frente às metas estabelecidas. Isto equivale a dizer que as ações de 

uma empresa em determinados segmentos devem sempre ser precedidas por uma análise do 

estágio atual destes e suas expectativas, e monitoradas sempre. Ou, como diz Lima, “nossa 

missão não termina na qualificação, quantificação e localização dos segmentos. Há que 

acompanhá- los, constantemente, em seus processos de alteração” (1991, p. 53). 

Todas as providências realizadas ao segmentar os mercados têm conseqüências e 

devem subsidiar a comunicação mercadológica com os consumidores, no sentido de 

garantir que as mensagens atinjam o público certo. De nada adiantarão os estudos de 

segmentação se a comunicação não estiver integrada ao processo e/ou não for capaz de 

gerar as reações desejadas nas pessoas.  

Como indica Mário Kempenich, “a comunicação dirigida, tal como é vista hoje – 

parte integrante do estudo de marketing e do planejamento estratégico global mais refinado 

– procura, nas entrelinhas, atingir o público e o mercado segmentado com uma precisão 

milimétrica” (in Lima; Richers, 1991, p. 132). São elementos e preocupações que se 

inserem também nos processos de segmentação em várias áreas, incluindo a dos públicos 

da comunicação empresarial. 

 

 



2. Exemplos de segmentação na mídia 

  

Assim como nos mercados de bens de consumo e de bens industriais, o fenômeno 

da segmentação também está presente na mídia. No Brasil, o ato de segmentar os 

consumidores nesse terreno se acelerou a partir de meados dos anos 80, conforme abordou 

Maria Celeste Mira, em seu livro O leitor e a banca de revistas – A segmentação da cultura 

no século XX (2001). Para ela, o movimento foi mais rápido no rádio, com as emissoras 

praticamente se especializando num gênero musical para atender a seus públicos. Com a 

chegada dos canais pagos, na década de 90, a segmentação na TV também se acentuou, 

com opções de programação e até de emissoras exclusivas de filmes, de esportes, atrações 

infantis, etc. 

No mercado das publicações, a chamada mídia impressa, os exemplos também são 

muitos desde então. Os jornais passaram a oferecer em número cada vez maior de cadernos 

especializados cobrindo um espectro grande de interesses específicos, variando por 

assuntos (informática e automóveis, por exemplo), gênero (suplementos femininos e para 

jovens) ou estilo de vida (gastronomia, moda). “No meio revista, segmentado por definição, 

esse processo é ainda mais intenso” (Mira, 2001, p. 147). Além do surgimento de várias 

editoras de pequeno porte, a criação da Editora Azul, em 1986, tendo a Abril como sócia 

majoritária, impulsionou de vez a segmentação no setor. 

Para Mira, “a Azul tinha a medida certa para atuar segundo a lógica diferenciada das 

revistas segmentadas: menor tiragem (em torno de 100 mil exemplares), públicos 

específicos oferecidos a anunciantes também específicos, mercado mais estável.” Por esse 

raciocínio, analisa-se que, mesmo extinta no final da década de 90, a editora deixou 

ensinamentos importantes, principalmente quanto à flexibilização da produção de 

conteúdos editoriais. Com revistas como Contigo, Bizz, Saúde, Horóscopo e Carícia, entre 

outros títulos de alcance bem particularizado, a estratégia de segmentação com a Azul deu 

resultados rapidamente, colocando-a em segundo lugar entre as editoras do país em apenas 

dois anos de existência. 

Mas a segmentação também atingiu revistas de maior tiragem na Editora Abril. 

Além de títulos com conteúdos específicos direcionados a determinados universos de 

públicos, como o feminino (Nova e Cláudia, por exemplo) e o masculino (Quatro Rodas, 



Playboy), houve também um movimento de transformação de suplementos em revistas 

independentes. É o caso das revistas Veja São Paulo e Veja Rio, com conteúdos 

regionalizados, e dos “filhotes” nascidos de seções da revista Exame, como Você S/A e 

Exame Info, sem falar da Revista VIP, que se tornou uma revista voltada para o público 

masculino de alto poder aquisitivo e sofisticação.  

Os exemplos, porém, não se restringem à Abril. Na Editora Três, a revista semanal 

Istoé deu origem a Istoé Dinheiro e Istoé Gente, por exemplo. Já a Editora Globo exibe em 

seu portfólio inúmeros produtos jornalísticos para públicos variados, com destaque para as 

revistas Época, Época Negócios, Auto Esporte, Casa e Jardim, Crescer, Criativa, Galileu, 

Globo Rural, Marie Claire, entre outras.  

Para o presente estudo, tão importante quanto abordar os casos de segmentação na 

mídia, ou nos produtos de informação, é observar como esse fenômeno se processa. Nota-se 

que a divisão em grupos de leitores acontece levando-se em conta, principalmente, dois 

fatores: a emersão de um setor econômico (informática, games, por exemplo) e a mudança 

no comportamento das pessoas. Individualmente ou combinadas, essas duas variáveis 

determinam na maioria das vezes o lançamento de um novo título, seção ou caderno 

especializado. Como pontuou Thomaz Souto Corrêa, executivo da Editora Abril: 

 

Segmentar o mercado é identificar interesses e desejos do público 

leitor, é saber detectar as tendências de comportamento do mercado para 

dar a ele revistas sempre mais atualizadas, afinadas com a realidade, ou 

revistas novas, cada vez que uma nova tendência sugerir a criação de um 

novo segmento. (CORRÊA, in MIRA, 2001, p. 148) 

  

 Esse processo, portanto, requer um acompanhamento acurado dos movimentos 

econômicos e sociais e suas conseqüências comportamentais na sociedade. Como já 

abordado por Lima (1991), qualquer segmento, por ser formado por indivíduos, está em 

permanente mutação. É preciso, portanto, lançar mão constantemente de meios de coleta de 

informações a respeito dessas pessoas, seja por pesquisa direta ou outros mecanismos, 

como forma de entender para onde caminham seus interesses e necessidades. As editoras de 

revistas e jornais, para ficar apenas na mídia impressa, evitam dar qualquer passo no 

mercado sem que suas ações estejam lastreadas em pesquisas. 



A própria Abril, líder na maioria dos segmentos em que atua, a partir dos 80, deixou 

de se guiar apenas na capacidade intuitiva de seu fundador, Victor Civita, para se basear em 

sondagens estruturadas. Ao colocarem a Abril como exemplo de segmentação bem-

sucedida no Brasil, Rubens da Costa Santos e Celso Augusto Rimoli (in Weinstein, 1995, 

p. 302), afirmam: “...a empresa alia o grande conhecimento e experiência que possui a 

respeito do mercado brasileiro às informações de pesquisa que coleta, para encontrar nichos 

de mercado considerados interessantes.” Mira (2001) endossa essa opinião: “Na era do 

Marketing, as pesquisas de mercado tornam-se indispensáveis para monitorar a crescente 

complexidade e rapidez do ‘jogo das identidades’”.  

Uma constatação recente de que quem produz informação deve estar atento às 

mudanças comportamentais de seus públicos é exibida por uma pesquisa feita pelo Instituto 

Ipsos em 2008, sob encomenda do núcleo de revistas masculinas da Editora Abril. O 

estudo, mencionado em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, revelou um homem 

“cada vez mais disposto a expressar seus sentimentos, mais vaidoso com seu corpo e rosto, 

disposto a ir às compras e mais voltado para o ambiente de casa, ciente da dupla jornada de 

trabalho, antes restrita ao universo feminino. Uma espécie de homem do lar.” 

Essas informações poderiam servir para explicar como publicações com conteúdo 

mais erótico (Playboy, VIP e Sexy) vem perdendo espaço para outros títulos mais novos, 

como a Men’s Health, da própria Abril, voltada para saúde e bem-estar, ou até a recém-

lançada Maxim, da Editora Escala, publicação masculina com um perfil editorial também 

diferenciado. Enquanto as três primeiras registraram queda em suas tiragens, entre 2007 e 

2008, Men’s Health, por exemplo, ampliou em mais de 20% a sua circulação, segundo 

dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC).  

Para o diretor do Núcleo Homem da Abril, Felipe Zobaran, esses dados revelam 

uma maior segmentação do setor. Movimentos semelhantes – criação de novos segmentos 

por conta de mudanças no comportamento e nos interesses das pessoas – com certeza estão 

ocorrendo nos outros segmentos do mercado editorial brasileiro citados aqui. Como bem 

sintetizou Mira (p. 213): 

 

Quando novas condições de vida se instalam, alterando hábitos 

culturais, práticas sociais e o cotidiano desses segmentos, certas 

publicações podem estabelecer com eles canais de comunicação. É o caso 



dos diversos modelos criados pela imprensa feminina em sua relação com 

a experiência das mulheres, da revista semanal de informação e a 

aceleração do tempo na modernidade, das revistas de negócios diante da 

nova ordem econômica mundial, das publicações juvenis face ao 

envolvimento dos jovens com o universo pop e assim por diante.  

 

Ressalvadas as diferenças de objetivos, as experiências de segmentação registradas 

no universo da mídia são elementos importantes a inspirar os profissionais de comunicação 

empresarial em uma tentativa de segmentar melhor seus públicos de interesse e os 

respectivos fluxos e meios de informação das empresas com esses grupos – notadamente 

com uma preocupação inicial e fundamental de identificar claramente as características 

particulares dos segmentos dentro desses grupos e suas demandas específicas no 

relacionamento com as organizações.  

É esse o assunto a ser abordado nos itens seguintes, que vão tratar dos mecanismos 

e conceitos que podem auxiliar na definição e na segmentação dos públicos-alvo da 

comunicação empresarial, sejam eles conceitos oriundos do marketing, como já visto neste 

capítulo, ou das Relações Públicas, como se verá a seguir. 

   

3. A conceituação de públicos 
 

Duas frentes de discussão têm ganhado espaço nos fóruns de profissionais de 

comunicação empresarial preocupados em aumentar a eficácia de suas ações frente aos 

objetivos da organização para a qual trabalham e da sociedade a quem ela serve. Diante de 

demandas específicas, como a segmentação dos públicos pode favorecer a abordagem 

destes e melhorar o relacionamento organização-públicos? Como fazer para que esse 

tratamento segmentado não comprometa a integração, lastreada pelo alinhamento de 

discursos entre os mais diversos geradores da informação organizacional?  

Às vezes justapostos, às vezes em contraposição, esses dois movimentos, o da 

segmentação e o da integração, não impedem que se lance luz sobre uma necessidade 

premente nos tempos atuais, em que as transformações sociais são cada vez mais velozes e 

intensas: o conhecimento mais apurado dos públicos das organizações. 



Entretanto, são poucas as obras dedicadas ao assunto. Além das experiências e 

conceitos de marketing, no caso relacionadas à segmentação de mercados, as maiores 

contribuições acerca do conhecimento mais aprofundado dos públicos vêm das relações 

públicas. Nesse sentido, destaca-se o trabalho do professor Fábio França (Públicos: como 

identificá-los em uma nova visão estratégica), em que o autor faz um estudo aprofundado 

sobre os conceitos relacionados ao tema e, com o apoio de uma pesquisa feita com grandes 

organizações, oferece uma proposta consistente do que ele chama de conceituação lógica de 

públicos, “capaz de explicar os diversos tipos de composição de públicos e suas relações 

com as organizações na realização de seus negócios”.  

Embora centrado no estudo de públicos nas relações públicas, o livro traz grandes 

contribuições para que os comunicadores possam obter melhores resultados junto aos 

públicos com os quais trabalham. 

A questão que motiva e direciona a obra de França (2008) é “como estabelecer 

relacionamentos estratégicos por meio do conhecimento dos públicos de interesse das 

organizações, definindo-se, igualmente, os tipos, os objetivos e as expectativas desses 

relacionamentos”.  Definidos esses públicos, pelo raciocínio de França, o passo seguinte é 

respeitar a multiplicidade de interesses dos indivíduos e grupos. “A primeira preocupação é 

o estudo teórico do tema a partir dos conceitos comumente admitidos, verificando sua 

adequação à realidade atual das organizações”. 

Um novo conceito que passou a ser utilizado mais recentemente no Brasil é o de 

stakeholders. O termo em inglês é definido por Archie B. Carroll (apud França, p. 32) 

como “todas as pessoas que possuem interesse em relação às empresas ou organizações: 

‘shareholders’ (acionistas), o governo, os consumidores, funcionários, as comunidades 

representativas e a mídia”. Ou seja, um stakeholder “é qualquer indivíduo ou grupo de 

indivíduos que reivindica ter um ou mais de um stake (interesse) nos negócios da empresa, 

firma, companhia ou organização”, como observa Carroll. Segundo França (p. 34), “é 

importante salientar que o termo não se subdivide em designações de públicos internos e 

externos. E recorre à explicação mais precisa de Carrol: 

   

Do ponto de vista de negócios, os legítimos “stakeholders” são os 

“shareholders” (acionistas), os consumidores e os funcionários. Do ponto 



de vista de uma sociedade altamente pluralista (diversificada), os 

“stakeholders” podem incluir outros grupos, assim como: a comunidade, 

os grupos com interesses especiais, o governo, a mídia e o público em 

geral. 

 

Apesar da utilização do termo “stakeholders” por alguns autores e até por alguns 

profissionais do mercado, o mais comum é encontrarmos nas empresas a classificação de 

públicos (considerada simplista por França) em internos, externos e mistos. “Essa 

conceituação é analisada à parte porque se tornou um paradigma quase único na explicação 

da relação das organizações com seus públicos”. Há os que defendem, porém, uma revisão 

desses conceitos, como Roberto Porto Simões, citado por França (p. 36): “Os públicos 

precisam se compreendidos sob outra ótica. É imprescindível identificá-los, analisá- los e 

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

obstaculizando-os ou facilitando-os.” 

Na mesma linha, Kunsch (2003, p. 264) argumenta que “é fundamental fazer o 

mapeamento de todos os públicos relevantes e avaliar o nível de relacionamento existente 

entre eles e a organização”. E acrescenta que para cada um desses grupos, devem existir 

“estratégias comunicacionais pertinentes”. 

    

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

condições atuais de relacionamento das organizações por não abranger 

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

precisar o tipo e a extensão de relacionamento deles com a organização, 

nem explicar sua dimensão. (FRANÇA, p. 36) 

 

Segundo Fábio (p. 37), “a crítica que se faz é que essa maneira de raciocinar trata 

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

mesmo peso.”. Na verdade,  a classificação em públicos interno, externo e misto ainda é 

utilizada pelas empresas e profissionais como um critério inicial de identificação, mas que 

requer uma subdivisão que contemple o grau de interação envolvido no relacionamento 

com cada público. Nesse sentido, a classificação tradicional nessas três categorias de 

públicos pelos autores, se comparadas, apresentam discrepâncias importantes. Alguns 



classificam como interno, por exemplo, empregados e familiares, critério que é utilizado 

pela maioria das organizações. Outros colocam nesse grupo também os acionistas, os 

fornecedores, os clientes e até a população vizinha da empresa. 

Para Fábio, esse estudo comparativo da definição de públicos em diferentes autores, 

representado por ele no quadro abaixo, evidencia a falta de consistência dos conceitos, de 

unanimidade entre os diversos autores e demonstra a inexistência de uma teoria que dê 

sustentação às diferentes posições encontradas ou que permita estabelecer os tipos de 

relações objetivas entre organizações e seus públicos. Talvez por causa dessa incongruência 

ainda são observadas no mercado formas confusas de classificação dos públicos da 

comunicação empresarial. 

 
 Quadro comparativo dos conceitos tradicionais de públicos (França, p. 46 e 47) 
 
AUTOR PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO PÚBLICO MISTO 
Cândido 
Teobaldo 

Empregado e Familiares Clientes e Demais Públicos Acionistas, 
Distribuidores, 
Revendedores e 
Fornecedores 

John E. 
Marston 

Empregados, 
Acionistas, 
Fornecedores, 
Revendedores, 
Clientes e População 
Vizinha 

Jornalistas, Educadores, 
Autoridades 
governamentais, Clero, 
Agentes de mídia, Líderes 
de Opinião, Líderes 
políticos e Experts 
financeiros 

 

B.R. 
Canfield  

Distribuidores, 
Representantes, Pessoal 
administrativo, 
Operários e Acionistas 

Público comunitário e 
Consumidores 

 

Carlos A. 
Rabaça 

Diretores, Empregados, 
Acionistas, Familiares 
dos empregados, 
Revendedores e 
Fornecedores 

Composto de indivíduos 
que têm interesse na 
organização 

 

A.B. de H. 
Ferreira 

Diretores, Empregados, 
Acionistas, 
Conselheiros e 
Vendedores 

Fornecedores, 
Consumidores, Autoridades 
governamentais e Público 
em geral 

 

Herbert M. 
Baús 

ADdministração, Junta 
de diretores, 
Empregados e 

Comunidade, Governo e 
Público em geral 

 



Acionistas  
J. Xavier 
Oliveira 

Acionistas  e 
Empregados 

Consumidores Revendedores, 
Representantes e 
Corretores 

J.R.W 
Penteado 

Donos de empresa, 
Intermediários, 
Acionistas, 
Empregados, 
Comunidade e 
Revendedores 

Fornecedores, 
Consumidores, 
Concorrentes, Entidades 
patronais, Sindicatos 
profissionais, Órgãos de 
informação, Governo e 
Público em geral 

 

P.E.M. de 
Azevedo 

Alta administração, 
Corpo discente , Corpo 
Docente, Servidores e 
Administrativos 

Imprensa, Autoridades, 
Fornecedores, Entidades 
Sociais, Comunidade e 
Familiares de empregados 

 

Scott M. 
Cutlip 

Diretoria, Professores, 
Alunos, Empregados, 
Pais e Vizinhança da 
escola 

Igrejas, A lunos, Sindicatos, 
Legisladores e Autoridades 
governamentais 

 

H. L. 
Childs 

Administração e 
Empregados 

Clientes, Acionistas, 
Concorrentes e Público 
em geral 

 

M.A. 
D’Azevedo 

Empregados, 
Devedores, Diretores e 
Funcionários 

Concorrentes, 
Comunidade e Clientes 

Fornecedores, 
Vendedores e 
Credores 

Amado J. 
Andrés 

Empregados, Diretores 
e Acionistas 

Público em geral, Mídia, 
Organismos oficiais e 
Associações de 
consumidores 

Fornecedores, 
Distribuidores e 
Clientes 

Obs.: Os termos em destaque (negrito) representam as contradições mais evidentes na 
classificação desses autores, segundo França. 
 

Além das diferenças ou contradições apontadas por França, algumas menções 

chamam a atenção, como o fato de, em alguns casos, os autores estarem direcionando a 

classificação de  acordo com a atividade exercida pela organização (empresa de capital 

aberto, indústria, prestadora de serviços, organização educacional, etc.). A única 

unanimidade, óbvia por sinal, é a inclusão de Empregados em público interno. Chama a 

atenção também o fato de a maioria dos autores não classificar ninguém como Público 

Misto, muito provavelmente pela dificuldade em definir com precisão que tipo de público 

entraria nessa categoria, dificilmente mencionada nas organizações. 

Para França (p. 50), as definições tradicionais não explicam, de modo satisfatório, 

por exemplo, que tipo de público são os clubes e associações filiadas a uma federação 



esportiva, os fornecedores, os familiares dos empregados, o governo, a imprensa, a 

comunidade, os alunos de uma faculdade, os franqueados. E arrola uma série de questões a 

serem mais bem respondidas: “Qual será o critério a ser adotado para melhor conceituação 

dos relacionamentos desses públicos com a organização? O vínculo empregatício? O 

trabalho em conjunto ou parceria? Dependência direta da empresa? Nível de participação 

maior ou menor nas atividades ou no desenvolvimento da organização? Parentesco com os 

empregados? Atendimento aos interesses da empresa?”. “As falhas encontradas nas 

definições citadas”, segue França, “exigem que sejam revistas e fundamentadas em critérios 

mais coerentes e precisos”. 

Para ele, as definições sociológicas até aqui usadas “ignoram” as transformações 

organizacionais provocadas pelo mundo globalizado, em que o foco da relação não está 

mais situado em critérios de proximidade (geográficos), mas no do conhecimento, da 

qualificação e das competências das partes envolvidas e, especialmente, no nível de 

dependência e exigências dessas partes (organização e públicos). O conceito mais próximo 

desse novo cenário de inter-relação e interdependência dos públicos e uma organização 

moderna, embora pouco utilizado, poderia ser o de stakeholders, como definido por Carrol.  

 

“Embora seja uma classificação genérica, diferencia -se das demais 

porque, nessa visão, consideram-se públicos aqueles que têm uma parceria 

financeira ou comprometimento estável (stake) com a organização e, por 

este motivo, são considerados sustentadores (holders) importantes de 

negócios.” (FRANÇA, p. 52). 

 

A partir daí, as reflexões sobre o conceito de públicos originaram a seguinte 

definição de públicos em relações públicas (França), que também pode se estender para a 

comunicação empresarial: “Grupos organizados de setores público, econômico ou sociais 

que podem, em determinadas condições, prestar efetiva colaboração às organizações, 

autorizando a sua constituição ou lhes oferecendo o suporte de que necessitam para o 

desenvolvimento de seus negócios.” 

No mercado, como se verá no capítulo seguinte a partir dos resultados da pesquisa 

específica realizada com grandes empresas tidas como referência na área de comunicação 

empresarial, os públicos, de maneira geral, continuam a ser vistos primeiramente como  



dois grandes grupos (interno e externo), com subdivisões por nomenclaturas tradicionais 

como empregados, clientes, comunidade, imprensa, etc. 

De sua parte, com o apoio dos resultados obtidos em sua pesquisa com empresas 

nacionais e multinacionais, de diferentes setores industriais e de prestação de serviços, 

sediadas na cidade de São Paulo e de São Bernardo do Campo, todas de grande porte, 

França analisa a relação das organizações com seus públicos, fornecendo dados para o 

conhecimento mais profundo dos diferentes públicos e das diferentes formas de 

relacionamento entre os interlocutores. 

Mais uma vez, a primeira constatação é a de que, em geral, não há uma terminologia 

uniforme na designação dos públicos. São chamados de “partes interessadas”, “públicos de 

interesse”, “públicos prioritários” e “públicos estratégicos”. Há empresas que empregam os 

conceitos de públicos “internos” e “externos”, mas nenhuma utiliza a expressão “públicos 

misto”, assim como na pesquisa bibliográfica. Além dos tipos de públicos, foram 

levantadas informações junto às empresas sobre outros temas, como Tipo de 

Relacionamento, Objetivos Predominantes de Relacionamento e Resultados Esperados do 

Relacionamento. 

Observando o resumo dos principais resultados da pesquisa de França (p. 64-65), é 

possível chegar ao quadro demonstrativo abaixo, que situa, de maneira geral, o pensamento 

das empresas pesquisadas acerca do relacionamento com seus públicos. Em virtude da 

proposta do presente projeto de pesquisa, o quadro restringe-se aos tipos de públicos foco 

do trabalho (Empregados, Comunidade, Governo, Associações de Classe, Mídia/Imprensa), 

embora a pesquisa de França seja mais ampla e inclua outros tipos, como acionistas, 

clientes, fornecedores, investidores, etc. 

 
Tipo de 
Público 

Tipo de 
Relacionamento 

Objetivos 
Predominantes de 
Relacionamento 

Resultados Esperados 

Empregados De negócios Manter produtividade, 
eliminar conflitos, 
cuidar do bem-estar no 
trabalho, ter capacidade 
operacional 

Confiança, satisfação, 
fidelidade, entendimento e 
espírito de equipe, 
colaboração, 
empreendedorismo, 
dedicação 

Comunidade Social Fazer parcerias, 
respeitas os valores 

Apoio das forças da 
comunidade, convivência 



locais e a sua cultura, 
promover o bem-estar, 
dispor de força de 
trabalho 

harmônica, colaboração, 
confiança, satisfação 

Governo Oficial, político Conseguir boa 
convivência com os 
poderes do Estado, 
relacionamento 
positivo, obtenção de 
acordos e apoio 

Credibilidade, confiança, 
apoio, livre trânsito em 
áreas governamentais 

Associações de 
classe 

Relação classista, 
política 

Defesa de interesses 
comuns, acordos 
setoriais, apoio clasista, 
oportunidades de 
negócios 

Credibilidade, 
comprometimento ético, 
confidencialidade, 
cooperação, geração de 
negócios 

Mídia/Imprensa Negócios e 
promoção 

Manter política de 
portas abertas, obter 
apoio positivo, 
excelente 
relacionamento e 
posicionamento ético 

Divulgação, confiança, 
apoio, excelente 
relacionamento, 
comportamento ético, 
confidencialidade 

Quadro parcial elaborado pelo autor da presente dissertação a partir dos resultados da pesquisa 
de Fábio França, publicados em Públicos – Como identificá-los em uma nova visão estratégica. 
 
 

Nas constatações de França, destacam-se, entre outras, a eliminação do uso de 

critérios de proximidade (geográficos) e de “conceitos ambíguos”, como o de públicos 

mistos, nas relações das empresas com seus públicos. Segundo ele, “esses critérios 

desaparecem para dar lugar à introdução de um conceito lógico, permitindo estabelecer 

princípios e normas que levem em conta a coerência e a significação dos relacionamentos 

organização-públicos.” (França, p. 68). Para  ele, esse posicionamento lógico tem como 

base a gestão do conhecimento, instrumento que vêm pautando a administração das 

organizações que atuam em um mercado globalizado. 

 

“Como as inter-relações empresa-públicos originam-se e 

desenvolvem-se tendo por base o mútuo conhecimento, deve ser possível 

categorizá-las e explicá-las, também de forma lógica, para a elaboração da 

política do mapeamento dos públicos, que pode acrescentar 

conhecimentos à organização.” (FRANÇA, p. 72) 

 



Por esse raciocínio, a partir da interdependência organização-públicos estariam 

evidenciados aspectos lógicos “essenciais” e “não-essenciais” que permitiram estabelecer 

uma categorização lógica. Pelas afirmações de França, pode-se concluir que uma 

conceituação lógica dos públicos empresariais teria origem na importância (que ele chama 

de essencialidade) para os negócios da empresa que cada tipo de relacionamento tem para a 

organização, a partir da qual desdobram-se as políticas  e ações da empresa, incluindo as de 

comunicação. França acrescenta outros aspectos que a codificação lógica poderia 

identificar, como o objetivo da relação, o nível de envolvimento, a natureza da relação, a 

sua prioridade e as expectativas de ambos os interlocutores (organização e público). 

 A conclusão (França, p. 92) é a de que a conceituação lógica permite que a 

organização defina e analise a interdependência com seus públicos de forma coerente 

(raciocinada quanto à importância), contribuindo para estabelecer programas de relações 

públicas e comunicação mais adequados. Didaticamente, alguns passos seriam 

fundamentais (p. 105-108): 

 

1. Seleção de todos os públicos – listagem ampla, ainda sem levar em conta a 

importância dos públicos. 

2. Identificação dos públicos com os quais a empresa se relaciona com maior 

freqüência, lembrando que a determinação dos públicos é situacional (não fixa), 

podendo variar de empresa para empresa. 

3. Definição dos públicos de interesse maior ou prioritários para a organização, ou 

seja, aqueles que são imprescindíveis para o desenvolvimento de seus negócios 

essenciais. Essa denominação também costuma variar de empresa para empresa. 

Em geral, denominam-se esses públicos como “públicos de interesse”, “públicos 

prioritários”, “públicos estratégicos”, “partes interessadas”. (É importante 

salientar que, de acordo com as características da empresa e seu setor de 

atuação, a classificação como públicos prioritários é diferente. Um mesmo tipo 

ou segmento de público pode ter maior ou menor importância, dependendo da 

natureza operacional da organização. Um exemplo é o segmento de público 

“vizinhança”, cujo relacionamento guarda particularidades bem mais 

complexas relacionadas à preservação ambiental no caso de uma indústria 



química do que para uma empresa de prestação de serviços, em virtude da 

repercussão que suas atividades podem ter no entorno de suas instalações.) 

4. Determinação do tipo de relação com o público – se de negócios, política,     

operacional, classista, profissional, social, institucional. 

5. Definição do objetivo do relacionamento empresarial com esses públicos. 

6. Indicação do nível de dependência dessa relação – se essencial ou não-essencial. 

7. Determinação do nível de participação nos negócios da empresa e na promoção 

institucional ou mercadológica. 

8. Delimitação da temporalidade – se permanente, sazonal, efêmera, etc. 

9. Estabelecimento dos resultados esperados pela empresa e das expectativas do 

público nesse relacionamento. 

 

A partir do conhecimento dessas informações, é possível estabelecer uma 

classificação lógica dos públicos, conforme os modelos propostos por França, com a 

construção de diferentes tipos de tabelas indicativas. Ele ressalva que, embora partam de 

uma modelo básico, as tabelas podem variar, com a inclusão ou exclusão de parâmetros e 

informações, dependendo do objetivo desejado e, mais uma vez, da natureza operacional da 

empresa. No caso da comunicação, também pode variar de acordo com as atividades 

possíveis de serem realizadas, a partir da compreensão desses dados pelos comunicadores. 

Para elucidação do que foi descrito até aqui, segue um quadro demonstrativo do 

modelo de conceituação (ou classificação) lógica dos públicos de uma organização 

proposto por França – nesse caso, o de uma empresa prestadora de serviços na área de 

saúde. Vale ressaltar que o exemplo aqui publicado não é necessariamente o mais completo 

ou o mais emblemático dentro do universo pesquisado pelo autor. Mas deve ser visto como 

um modelo de configuração a ser adaptado às necessidades do profissional (de RP ou de 

comunicação) ou da empresa que o utilizará. 

 
Modelo de conceituação lógica (França, p. 114-115) 

 
Tipo de 
público 

Nível de 
dependência 

 Tipo de 
relacionamento  

Objetivos da 
empresa 

Resultados 
esperados pela 
empresa 

Expectativas dos 
públicos  

Equipe 
profissional 

Essencial Negócios, 
Social 

Ter equipe 
capacitada, 

Credibilidade, 
Harmonia da 

Respeito e boa 
remuneração, 



Prestar apoio a 
trabalhos 
científicos, 
Disseminar 

equipe, 
Dedicação nos 
trabalhos 
científicos 

Reconhecimento 
profissional, 
Observância da 
lei 

Funcionários Essencial Legal, 
Negócios, 
Social 

Ter equipe 
capacitada e 
motivada, Ter 
equipe com 
experiência 
profissional 

Credibilidade 
e fidelidade, 
Harmonia 
entre 
colaboradores, 
Satisfação e 
lealdade 

Respeito, Bons 
salários e 
benefícios, 
Amparo Social, 
Emprego 
duradouro 

Pacientes Essencial Negócios, 
Social 

Ser procurada 
pelos clientes, 
Propaga r a 
marca, Merecer 
confiança do 
público 

Satisfação e 
credibilidade, 
Fidelidade, 
Propagação da 
marca, 
Confiança 

Excelente 
atendimento, 
Solução de seu 
caso, Preços 
compatíveis, 
Procedimentos 
clínicos 
avançados 

Convênios Não-
essencial 

Negócios, 
Social 

Conseguir bons 
contratos, 
Merecer apoio, 
Divulgar a 
marca 

Lucratividade, 
Credibilidade, 
Fidelidade 

Aumento do 
número de 
serviços 
contratados, 
Ética nas 
relações, 
Observância da 
lei 

Comunidade Não-
essencial 

Social  Obter 
divulgação da 
marca, Obter 
reconhecimento 
institucional 

Aprovação, 
Confiança, 
Divulgação 

Apoio social, 
Solução de seus 
casos 

Imprensa Não-
essencial de 
rede de 
interferência 
(*) 

Social, 
Político 

Conseguir 
apoio, Obter 
divulgação, Ser 
fonte de 
informação 

Apoio 
público, 
Divulgação da 
marca, 
Aprovação 

Fonte de 
informação, 
Respeito, 
Confiança 

 
(*) Públicos de redes de interferência, segundo o autor, são os públicos especiais do cenário 
externo das organizações, que pelo seu poder de liderança operacional ou representativa junto ao 
mercado e à opinião pública podem gerar interferências indesejáveis para a organização ou podem 
apoiá -las, como seria esperado. Essa classificação inclui públicos do cenário externo: a rede da 
concorrência e as redes de comunicação de massa. (2008, P.83) 
 

Dependendo dos objetivos da empresa (ou das ações de relacionamento e 

comunicação propriamente ditas), a tabela acima poderá ser completada com outros itens, 



como Perfil do público, Função do público para a organização, Nível de envolvimento, 

Duração da relação, etc. 

 

4. Uma proposta de classificação na Comunicação Empresarial 
 

No âmbito das organizações, a Comunicação tem muito que se beneficiar com a 

classificação lógica de públicos proposta por França, no que diz respeito principalmente ao 

conhecimento de seus interlocutores e, portanto, na formatação de planos mais consistentes 

e sistematizados para alcançá- los.  

Embora muitas organizações, especialmente as grandes empresas com tradição na 

área de comunicação, se esforcem em iniciativas para atender às necessidades específicas 

de seus públicos, ainda são tímidos ou quase inexistentes (como se verá no capítulo 

seguinte) os movimentos articulados dos comunicadores no sentido de conhecer e entender 

melhor os públicos e a natureza da relação com as empresas. Nesse sentido, justifica-se a 

argumentação de França (p. 131) para a utilização de uma classificação mais apurada e 

específica dos tipos (ou segmentos) de públicos na comunicação empresarial. 

 

Mesmo que ainda não haja um Plano Diretor Estratégico de Comunicação, 

a relação com os diversos públicos pode ser melhorada mediante um 

trabalho lógico de seleção de públicos e das mensagens que lhes deverão 

ser dirigidas por meio de instrumentos adequados. 

 

A partir dessa e de outras observações, o modelo para a comunicação poderia ser 

mais apurado ou específico, como foi dito, com o acréscimo de itens como o tipo de 

mensagens a serem transmitidas e os instrumentos ou veículos de mídia a serem utilizados 

(canais de comunicação). Sob a ótica da segmentação de públicos, que propõe um 

agrupamento mais preciso, é possível também determinar melhor os alvos da comunicação 

por características diferenciadoras ou semelhanças entre os indivíduos e/ou organismos que 

compõem um determinado tipo de Público. 

Embora não sistematizado ou formalizado, há na comunicação uma clara 

segmentação. A começar pelo Público Interno, expressão comumente utilizada para definir 



as ações de comunicação com aqueles indivíduos com vínculo de trabalho. A maioria dos 

comunicadores das organizações costuma classificar Empregados, Familiares, 

Colaboradores e Prestadores de Serviço como “Público Interno”. Em alguns casos ainda 

ocorre o desdobramento do tipo “Empregados” em agrupamentos (segmentos) mais 

específicos por função exercida: Pessoal Administrativo, Executivos, Lideranças, 

Trabalhadores operacionais, etc. Já no Tipo de Público “Imprensa”, pode-se encontrar 

variações como Jornalismo Econômico, Cultura, Cidades, Educação, Ciência, Tecnologia 

da Informação. Em Comunidade, a classificação pode apresentar separações como Escolas, 

Universidades, Associações de Bairro, Vizinhança, Entidades de Classe, ONGs. 

A partir daí, é possível imaginar que um modelo de classificação lógica de públicos 

para a Comunicação poderia basear-se nos paradigmas e parâmetros propostos por França, 

mas deveria conter outros desdobramentos que referenciariam as políticas e práticas de 

comunicação, em especial a definição e o estudo dos perfis de público por segmentos.  

Nesse caso, uma tabela provável, que combinasse os itens do modelo de 

conceituação lógica de França e acrescentasse essas particularidades ligadas aos públicos e 

consagradas pela prática comunicacional, poderia ser inspirado no quadro que se propõe a 

seguir. É importante salientar que, dentro da proposta da presente dissertação – que norteou 

a pesquisa sobre a comunicação nas empresas, apresentada no capítulo seguinte –, o 

referido modelo contempla apenas os Tipos “Empregados”, “Comunidade” e “Imprensa”.  

 
Quadro demonstrativo sugerido para uma 

classificação de segmentos aplicada à comunicação  
 
 
TIPOS DE 
PÚBLICOS 

SEGMENTOS DE 
PÚBLICOS 

NÍVEL DE 
DEPENDÊN-
CIA 

TIPO DE 
RELACIO- 
NAMENTO 

OBJETI-
VOS DA 
EMPRESA 

RESULTA-
DOS 
ESPERA-
DOS PELA 
EMPRESA 

EXPECTA- 
TIVAS 
DOS 
PÚBLICOS/ 
SEGMEN-
TOS 

INSTRU- 
MENTOS, 
CANAIS, 
VEÍCULOS 

TIPOS 
DE 
MENSA- 
GENS 

Empregados Executivos 
Lideranças 
Administrativos 
Operacionais 
Vendas 
Colaboradores 
Prestadores de 
serviço 

       

Comunidade Universidades 
Associações de 
bairro 
Vizinhança 
Entidades de classe 
ONGs  

       



Imprensa EDITORIAS  
Economia 
Cultura 
Cidades 
Esporte  
PUBLICAÇÕES  
ESPECIALIZADAS  
Tecnologia da 
informação 
Decoração 
Automobilismo 
Química 
Financeira 
Ciência 
Propaganda 

       

Obs.: Os itens em destaque são aqueles  incluídos pelo  autor da dissertação a partir de  um dos 
modelos desenvolvidos por França. 
 

Reforça-se que o modelo proposto acima se coloca como uma referência para 

pesquisa e definição de públicos na comunicação empresarial sob a ótica da segmentação,  

de forma a orientar ações direcionadas. É passível, portanto, de ajustes levando-se em 

consideração aspectos como o setor de atividade da organização, sua localização, dimensão 

e área de abrangência, entre outros. Pode-se ainda acrescentar o item “Perfil do Segmento” 

para inserir informações específicas, caso isso seja necessário, segundo variáveis 

Geográficas, Demográficas, Psicográficas e Comportamentais, oriundas do Marketing e 

abordadas no capítulo I. 

No processo de segmentação na comunicação, o desdobramento dos três tipos de 

públicos desta pesquisa (Empregados, Comunidade e Imprensa) em vários segmentos 

menores, justifica-se pela maior precisão que tal agrupamento traz. A matriz sugerida 

baseia-se nas constatações da pesquisa realizada com grandes empresas – cujos resultados 

são comentados no capítulo III. Embora não sigam um padrão ou modelo formal, na prática 

essas empresas apresentam uma ou outra atividade, uma ou outra iniciativa, um ou outro 

veículo específico de comunicação para determinados segmentos dentro de um mesmo tipo 

de público. 

É importante frisar que, no quadro proposto acima, a denominação “Tipo de 

Público” aparece se referindo aos agrupamentos maiores: “Empregados”, “Comunidade”, 

“Imprensa”. As variações ou desdobramentos dentro de cada tipo é que são chamados neste 

trabalho de “Segmentos”. Como exemplo, no Tipo de Público Empregados encontram-se os 

Segmentos “Executivos”, “Lideranças”, “Familiares”, “Administrativos”, “Operacionais”, 

“Pessoal de Vendas”, e assim por diante nesse e em outros tipos. Esses segmentos podem 

ser ampliados ou enxugados, em número, ou mesmo ter denominações diferentes, sempre 



de acordo com a natureza da empresa em questão, seus públicos de interesse e diretrizes de 

comunicação e de relacionamento. 

Portanto, essa tabela tem o mérito de propor a inclusão nos modelos de 

conceituação lógica de França as divisões com as quais a comunicação se depara 

atualmente dentro das grandes organizações, com as devidas variações de uma empresa 

para outra. Ou seja, faz a fusão entre a lógica de classificação nas relações públicas com a 

prática atual da comunicação empresarial. Apresenta-se como uma contribuição deste 

projeto de pesquisa para um processo de sistematização da identificação e classificação dos 

públicos, de maneira a tornar os processos de comunicação empresarial mais precisos, com 

veículos, instrumentos e mensagens par ticularizadas, dotados de um grande potencial para 

o acompanhamento das transformações e demandas em cada segmento. 

 

5. Nas redes digitais, um novo desafio 
 

O trabalho dos comunicadores na identificação e compreensão precisas dos públicos 

empresariais ganhou maior complexidade com o avanço da comunicação digital na última 

década. Comunidades digitais, SMS, MSN e, principalmente, os blogs formam hoje um 

vasto ambiente onde milhões de pessoas se comunicam e produzem conteúdos sem que 

haja qualquer controle e em uma velocidade espantosa. De acordo com o site norte-

americano Technorati, havia no final de 2007 mais de 111 milhões de blogs, volume que 

crescia a uma velocidade de 175 mil novos blogs por dia. Na época, registrava -se 18 

atualizações por segundo. No Brasil, os números também são grandiosos. Dados do 

instituto Ibope/NetRatings revelaram que no mês de setembro de 2007 cerca de 9,1 milhões 

de pessoas navegaram em blogs, quase 45% do total de usuários da internet no país. 

Muitos especialistas, como jornalista e consultor de comunicação Alon 

Feuerwerker, identificam nos blogs uma capacidade de influenciar a realidade, em um 

ambiente no qual a informação e a formação não são mais concentradas. Em conferência 

proferida no XII Seminário de Comunicação do Banco do Brasil, em novembro de 2007, e 

que redundou na publicação de um caderno especial no ano seguinte, chamado “O futuro da 

comunicação”, Feuerwerker justifica essa opinião 

   



...pela possibilidade de o indivíduo se colocar e influenciar uma 

determinada comunidade. Se 100, 200 ou 300 pessoas forem influenciadas 

e cada uma delas transmitir esta opinião para mais duas ou três pessoas e 

assim por diante, acaba surgindo um processo em cascata, que vai gerar 

pulverização de opiniões. Ou seja, o blog pulveriza formação de opinião, 

permite a emergência de formadores de opinião à margem dos 

monopólios de informação. 

 

No âmbito da comunicação empresarial, tal cenário também desperta atenção por 

vários motivos, entre os quais dois merecem destaque. O primeiro é a quantidade de 

informações que podem estar circulando a respeito da empresa nesses ambientes digitais 

sem que ela possa mediar, prevenir ou regular. A outra dificuldade é, muitas vezes, a 

impossibilidade de se identificar, de forma precisa e rápida, os produtores desses 

conteúdos, suas características, localização, papel social e interesses no relacionamento 

com a organização.  

Tudo indica que esse cenário adicionou novos ingredientes e pode até mesmo 

inverter, pelo menos no ambiente digital, a lógica pela qual se delineiam as ações de 

comunicação. Paulo Nassar (in Di Felice, 2008) afirmou que as tecnologias digitais de 

informação e comunicação se prestam mais a misturar seus integrantes do que a separá- los, 

“o que caracteriza uma situação potencial de mestiçagem racial e cultural, e de sincretismo, 

tão presentes no cotidiano brasileiro”. Por isso, observou que, do ponto de vista da empresa, 

o mais importante na rede digital é identificar a mensagem e suas características. 

   

Na internet, proceder à separação das pessoas pelos critérios de suas 

origens, funções e essencialidade, entre outras segmentações, não é 

garantia de entendimento de suas atuações públicas. Na rede de 

relacionamentos organizacionais, mais importante do que identificar 

públicos é (fundamental) identificar mensagens, sejam boas ou ruins, 

criadoras ou destruidoras de valor, que envolvam as organizações. 

(NASSAR, in DI FELICE, P. 198) 

 

 



Ao contrário de outras plataformas de comunicação, na rede digital a empresa 

estaria inserida como um membro constituinte do sistema e não como mediadora. “Assim, 

(...) na rede é fundamental, para quem participa do sistema, produzir conteúdos que 

alimentem continuamente a trama digital” (p. 199). Para Nassar, “cada vez mais os 

participantes da rede, entre eles as empresas, devem contar suas histórias e idéias por meio 

das inúmeras oportunidades de disponibilização digital, entre elas, as ferramentas de busca, 

blogs, podcasting e outras mídias on- line”. 

Nassar propõe uma inversão na identificação e classificação de alvos da 

comunicação empresarial na rede. O trabalho de conhecimento dos públicos nesse ambiente 

passa a ter as mensagens como centro, em uma nova abordagem em que a prioridade é 

identificar o conteúdo, para depois buscar uma forma para identificar seus emissor es. Em 

entrevista concedida para este trabalho, Nassar enfatiza: “O que interessa é saber o que as 

pessoas estão falando a respeito da organização e, a partir desse conhecimento, desenvolver 

uma metodologia que favoreça a aproximação com esses públicos.” 

De acordo com ele, ainda são poucas e recentes as iniciativas destinadas a monitorar 

os conteúdos que estão sendo veiculados sobre as organizações na internet. Uma delas é o 

que tem sido denominado “mineração digital”, processo que, a partir de softwares 

específicos, busca apurar as mensagens que circulam na rede, utilizando-as, em seguida, 

como matéria-prima para planejar a comunicação. A tendência, na opinião de Nassar, é de 

que esses instrumentos se expandam rapidamente, fazendo frente ao crescimento do 

número de pessoas com acesso à internet e, conseqüentemente, do aumento do fluxo e 

diversidade de informações na rede. 

França, por sua vez, observa que os integrantes das redes digitais devem ser vistos 

como “audiências”, e não como tipo de público, em razão de não manterem com as 

empresas relacionamentos sistemáticos. Em entrevista ao pesquisador, definiu essas 

relações como ocasionais, movida muito mais por uma situação ou problema pontual. “O 

importante”, assinala, “é que as empresas façam um acompanhamento nas ocasiões em são 

objetos de mensagens nessas redes, no sentido de apurar como sua imagem está sendo vista 

nesses ambientes.” Essa verificação deve envolver a freqüência da abordagem (se fortuita 

ou sistemática), o tema (se produto, serviço, postura organizacional) e o tipo de mensagem 

(positiva, negativa, neutra). “O fundamental é a empresa  identificar possíveis temas em 



que apresenta vulnerabilidades e trabalhar isso com uma comunicação planejada, honesta e 

transparente”, ressalta França. 

De qualquer forma, o desenvolvimento de estratégias próprias para o 

relacionamento com o multifacetado público do ambiente digital é outro desafio que se 

coloca para os profissionais, estudantes e pesquisadores de comunicação, além das 

organizações, obviamente, no sentido de também contemplar essa plataforma com 

metodologias de identificação que sejam eficazes para o desenvolvimento de estratégias 

que aprimorem os fluxos de informação e o relacionamento com os “ciber-interlocutores”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III – PESQUISA COM AS EMPRESAS 
 
 
1. Delimitação da pesquisa e aspectos observados 
 

Para compreender como a conceituação lógica de públicos pode contribuir para 

subsidiar uma abordagem segmentada eficaz dos processos da comunicação empresarial, é 

necessário também verificar no mercado quais práticas têm sido utilizadas para promover o 

fluxo de informação com os públicos com os quais uma organização se relaciona. Por isso, 

uma pesquisa quantitativa foi realizada, com o objetivo de identificar qual é o entendimento 

por parte dos comunicadores a respeito das características e dos interesses específicos 

contidos nas relações empresa-públicos e como esse conhecimento se evidencia em 

processos comunicacionais dirigidos. 

A observação do pesquisador se limitou a três tipos de públicos – Empregados, 

Comunidade e Imprensa – e seus respectivos segmentos, em razão destes públicos 

integrarem o universo de relacionamento da quase totalidade das organizações. Entre 

outros, deixou-se de fora o grupo “acionistas”, por exemplo, pela óbvia razão de existir 

apenas nas empresas de capital aberto. 

Optou-se também por não analisar os instrumentos ou veículos utilizados e seus 

conteúdos, mas apenas citá-los, uma vez que o mais importante no projeto proposto era 

buscar elementos que pudessem situar o grau de preocupação das áreas e dos profissionais 

de comunicação quanto às demandas específicas de cada segmento de público. Seguiu-se aí 

a linha de raciocínio de França (p. 133) para os comunicadores: “O postulado fundamental 

é, antes de tudo, a arte de saber relacionar-se (linha de princípios) e, em seguida, saber 

como utilizar os meios eficazes (linha instrumental) para tornar a relação aceitável e 

produtiva para as partes envolvidas.” 

Para delimitar o universo pesquisado, utilizou-se como critério de escolha o ranking 

da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) com as empresas que 

aparecem nas dez primeiras colocações entre aquelas que mais vezes ganharam o Prêmio 

Aberje, concedido anualmente em diversas categorias da comunicação empresarial. Como 

maiores vencedoras do principal prêmio na área, essas empresas possuem o status de 

benchmarking (referência em melhores práticas) em comunicação empresarial no mercado. 



Um segundo recorte foi o contato com empresas cuja sede se localiza no Estado de São 

Paulo. Por esses critérios, das 18 empresas “ranqueadas”, foram contatadas sete, das quais 

quatro receberam o pesquisador para entrevistas e são descritas abaixo.  

Das outras três procuradas, uma estava passando por reestruturação total de seu 

departamento de comunicação, com a chegada de novos profissionais, inclusive, e as outras 

duas alegaram indisponibilidade de agenda de seus responsáveis durante os três meses em 

que se tentou insistentemente agendar a entrevista. Um dado complementar é que as 

empresas escolhidas figuram também no ranking das 500 Maiores e Melhores empresas do 

País, publicado pela Revista Exame.  

Por isso, embora pareça um número pequeno de empresas estudadas, o poder 

econômico, o número de funcionár ios e a interação social dessas organizações conferem a 

elas um alto grau de relevância como objeto de pesquisa em comunicação. Vale ressaltar a 

vasta experiência dos profissionais entrevistados. Um traço comum entre as quatro 

empresas estudadas – este acidental – é o fato de serem multinacionais. 

A seguir, um breve perfil dessas organizações, por ordem alfabética. 

 

General Motors do Brasil Ltda 

Sede: São Caetano do Sul (SP) 

Setor de atividade: Automobilístico 

Unidades: Fábricas em São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes (SP) 

e Gravataí (RS); Campo de Provas em Indaiatuba (SP) e Centro de Distribuição de Peças 

em Sorocaba (SP) 

Número de Empregados: 24 mil 

Posição no ranking do Prêmio Aberje: 7ª 

 

Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda  

Sede: São Paulo (SP) 

Setor de atividade: Indústria de Pneumáticos 

Unidades: Fábricas em São Paulo, Americana e Santa Bárbara do Oeste (SP) 

Número de Empregados: 3.400 

Posição no ranking do Prêmio Aberje: 7ª 



 

IBM Brasil Indústria de Máquinas e Serviços Ltda 

Sede: São Paulo (SP) 

Setor de atividade: Tecnologia da Informação – Prestação de Serviços 

Unidades: Escritórios em Brasília (DF) e Hortolândia (SP) e nas principais capitais 

brasileiras 

Número de Empregados: 15 mil 

Posição no ranking do Prêmio Aberje: 5ª 

 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 

Sede: São Paulo (SP) 

Setor de atividade: Industrias Química e Têxtil 

Unidades: Fábricas em Paulínia, Santo André e São Bernardo (SP) 

Número de Empregados: 3.200 

Posição no ranking do Prêmio Aberje: 8ª 

 

Para serem entrevistados, foram procurados os profissionais responsáveis pelas 

atividades de comunicação relacionadas aos tipos de públicos focos desta pesquisa, 

independentemente da formação que possuem e da titulação dos cargos que ocupam. 

Abaixo, a identificação destes entrevistados, suas atribuições e as estruturas que comandam 

ou estão incluídos dentro de suas respectivas organizações. 

 

Pedro Luiz Dias (General Motors) 

Cargo: Diretor de Comunicação Social 

Formação: Graduação em Relações Públicas e Direito; MBA em Marketing 

Atribuições: responsável por atividades relacionadas à comunicação social e ao Instituto 

General Motors (IGM) na área social 

Tempo de empresa: 30 anos 

Tempo de experiência na área de comunicação: 30 anos 

Estrutura de Comunicação: mista, com 11 profissionais com formação em Relações 

Públicas, Jornalismo e Direito. Esse time se divide na coordenação das atividades em três 



grupos: Publicações e Comunicação Interna; Relacionamento com a Imprensa; e 

Responsabilidade Social e Relações com a Comunidade. 

 

Gisleine Giugliano (Goodyear) 

Cargo: Assessora de Relações Públicas e Imprensa 

Formação: Relações Públicas e Jornalismo 

Atribuições: responsável pela comunicação corporativa com os mais diversos públicos, 

pelas publicações e pelo relacionamento com a imprensa 

Tempo de empresa: 23 anos 

Tempo de experiência na área de comunicação: 24 anos 

Estrutura de Comunicação: mista, com equipe de coordenação composta por três 

profissionais de comunicação (relações públicas e jornalismo), um gerente e um 

coordenador geral. Cada unidade possui um profissional de comunicação que faz a 

interface com a coordenação geral na sede. 

 

Andrea Bortolin Nery (IBM) 

Cargo: Gerente de Comunicação 

Formação: Graduação em Publicidade; Pós-graduação em Gestão de Negócios 

Atribuições: Comunicação Interna e Externa 

Tempo de empresa: 8 anos 

Tempo de experiência na área de comunicação: 11 anos 

Estrutura de Comunicação: mista, com coordenação realizada por um time de jornalistas, 

relações públicas, economista, advogada e engenheiro. O time se divide principalmente 

entre a sede e as unidades de Hortolândia e escritório no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Brasília. Execução dos materiais e atividades por agências prestadoras de serviço.  

 

Odete Afonso Duarte (Rhodia) 

Cargo: Diretora de Comunicação Corporativa  

Formação: Graduação em relações Públicas; Pós-graduação em Marketing 

Atribuições: Comunicação Interna e Externa, Gerenciamento de Crise e coordenação das 

atividades do Instituto Social da Rhodia 



Tempo de empresa: 4 anos 

Tempo de experiência na área de comunicação: 22 anos 

Estrutura de Comunicação: mista, com coordenação interna e execução terceirizada de 

produtos/veículos e atividades de relacionamento com a imprensa. A estrutura interna é 

formada por três coordenadoras: uma jornalista (comunicação interna e imprensa), uma 

publicitária (comunicação mercadológica) e uma relações públicas (ações sociais e 

patrocínios). Há ainda um coordenador em cada unidade fabril. 

 

Temas abordados nas entrevistas 

 

Os profissionais entrevistados foram contatados desde novembro de 2008, mas, 

alegando problemas de agenda, só puderam receber o pesquisador no mês de janeiro de 

2009. Todos foram entrevistados pessoalmente e concordaram em gravar o conteúdo das 

conversas. Nas entrevistas, o instrumento utilizado foi um roteiro semi-estruturado  com 18 

perguntas, a maioria (14) em torno da definição/classificação que as áreas de comunicação 

das referidas empresas fazem dos tipos de Públicos Empregados, Comunidade e Imprensa; 

de quais segmentos inclui em cada um desses grupos; e das respectivas atividades de 

comunicação a eles dirigidas. É importante destacar que em todas as empresas os 

profissionais de comunicação referem-se a Empregados e Familiares como “públicos 

internos” e Comunidade e Imprensa como “públicos externos”, com as devidas 

segmentações que ser verá mais adiante nos resultados da pesquisa. 

 A seguir, os oito tópicos verificados nas entrevistas realizadas com os profissionais 

responsáveis pela comunicação nas quatro empresas estudadas: 

  

 . Identificação e classificação dos segmentos de públicos dentro dos tipos estudados 

(Empregados, Comunidade e Imprensa) 

. Compreensão sobre a necessidade de segmentar os públicos 

. Nível de entendimento dos profissionais de comunicação acerca dos resultados 

esperados pela empresa na comunicação com esses públicos 

. Nível de entendimento dos profissionais a respeito das expectativas desses 

públicos quanto às informações que recebem da empresa 



. Existência de atividades e/ou instrumentos de comunicação dirigidos 

especificamente a cada segmento  

. Nível de preocupação com a adequação das mensagens às características dos 

públicos e suas expectativas em relação às informações 

. Existência de mecanismos de aferição da efetividade das ações comunicacionais 

dirigidas aos segmentos de públicos 

. Grau de influência das particularidades observadas em cada segmento de público 

na elaboração da Política Geral de Comunicação 

 

 

2. Resultados gerais da pesquisa 
 

Os resultados obtidos na pesquisa permitem desenvolver uma análise sobre como a 

segmentação de públicos está inserida no contexto da comunicação empresarial. Pelos 

depoimentos colhidos, uma das principais constatações a que se chega é a de que não há 

uma conceituação teórica evidente por traz da classificação dos públicos, embora esteja 

clara a tendência de agrupamentos com o objetivo de organizar e direcionar a maioria das 

atividades.  

É importante salientar que as definições (ou nomenclaturas) de públicos muitas 

vezes apresentam variações de uma organização para outra, sem que isso prejudique a 

utilidade da conceituação de França nas relações públicas como base para uma classificação 

na comunicação. No desdobramento de ações por segmento dentro dos três tipos de público 

pesquisados (Empregados, Comunidade e Imprensa) pode-se verificar essa diferença de 

olhar. Na prática, isso equivale a dizer que, por exemplo, um segmento considerado dentro 

do âmbito comunidade em uma companhia pode estar de fora desse grupo em outra. Da 

mesma forma, nota-se que as estruturas, mensagens e instrumentos de comunicação para 

determinados públicos variam de uma empresa para outra, de acordo com as 

particularidades e importância das relações para cada uma delas.  

Duas das principais dificuldades identificadas nas respostas dadas pelos 

profissionais entrevistados (anexos 2 a 5) são: a realimentação dos processos 

comunicacionais com informações sobre os interesses dos segmentos de público e a falta de 



métodos de avaliação mas consistentes e sistemáticos de aferição dos resultados da 

comunicação. São raras as oportunidades para que os segmentos de público se manifestem 

a respeito da comunicação das empresas. E mesmo quando isso acontece, há dúvidas 

quanto ao valor das respostas dadas, em função de falhas no mecanismo de consulta.   

Os resultados da pesquisa são detalhados a seguir de três formas. Na primeira parte, 

são comentados os dados apurados com os profissionais de comunicação empresarial em 

cada um dos oito subtemas verificados. Em seguida, quadros demonstrativos inspirados na 

conceituação lógica dos públicos empresariais procuram oferecer um exemplo de modelo a 

partir dos dados levantados nas quatro empresas, assim como revelam o que cada empresa 

direciona a seus públicos em termos de atividades e produtos. Por fim, trechos de 

depoimentos dos profissionais trazem a opinião deles a respeito do estágio da segmentação 

de públicos na comunicação, em uma perspectiva de melhoria dos processos. 

 

3. Análises por subtema 
 

Identificação e classificação dos públicos 

 

De maneira indistinta, as áreas de comunicação das empresas estudadas classificam 

seus públicos em dois grandes grupos: Público Interno e Público Externo. Como público 

interno, incluem empregados próprios e seus familiares. Nenhuma delas citou 

colaboradores que atuam por intermédio de empresas prestadoras de serviços ou por 

representação. Todos os demais públicos – entre as quais a Comunidade e a Imprensa – são 

vistos como público externo. Embora sejam encarados como parceiros de negócios, os 

fornecedores, concessionárias, distribuidoras e revendas são tidos como públicos externos 

da comunicação. O termo stakeholders foi utilizado pelos entrevistados, mas sem uma 

significação mais apurada – se detinha a uma explicação equivalente a “todos os públicos 

de interesse para a empresa”. O quadro 1 mostra como as empresas consultadas agrupam 

seus os públicos. 

Em Empregados , observa-se que as empresas costumam desdobrar esse tipo de 

público em grupos menores, os quais ganham status de segmentos-alvo de ações 

comunicacionais específicas. Os segmentos citados na pesquisa são: diretoria, executivos, 



administrativos, lideranças, gerentes, operacionais, pessoal de fábrica e vendedores. As 

nomenclaturas variam de empresa para empresa, de acordo com a sua natureza operacional, 

mas se baseiam nas funções exercidas pelos empregados, principalmente separando as 

posições de comando, lideranças e formação de opinião interna das demais funções, 

consideradas “menos influentes” ou “menos decisórias”. 

A pesquisa revelou que o tipo de público Comunidade  apresenta semelhanças de 

classificação por segmentos, com pequenas variações de uma empresa para outra. No geral, 

incluem-se nesse grupo segmentos como vizinhança, governo, escolas e universidades, 

entidades representativas, associações comerciais, associações de moradores, câmaras de 

comércio, organizações não-governamentais. Em função da atividade da empresa, há outros 

segmentos ainda mais específicos denominados “formadores de opinião do setor”, como 

analistas financeiros, especialistas em tecnologia. Em comum, as empresas classificam os 

moradores do entorno de suas unidades, principalmente fábricas, e as autoridades locais 

como os principais públicos dentro do grupo Comunidade. 

No caso da Imprensa (ou mídia, para alguns), a segmentação (com o conseqüente  

agrupamento em mailings distintos) leva em consideração as editorias de coberturas às 

quais os jornalistas estão ligados nos órgãos em que trabalham e as publicações 

especializadas em assuntos técnicos relacionados ao universo da empresa. Na pesquisa, 

foram citadas as editorias e publicações especializadas de economia, tecnologia da 

informação, telecomunicações, química e petroquímica, automobilismo, ciência, 

propaganda e marketing.  

  

Necessidade de segmentar os públicos  

 

A abordagem segmentada dos públicos é vista pelos profissionais entrevistados 

como  necessária para a realização de suas atividades. Consideram que os objetivos 

atribuídos à área somente poderão ser alcançados se houver um entendimento das 

necessidades específicas. Atribuem ao tratamento particularizado dos fluxos de informação 

uma capacidade maior de aprimorar as relações da empresa com seus diversos públicos. 

Relatam que, embora busquem manter uma linha de integração entre as várias ações 

comunicacionais realizadas por suas organizações, não enxergam do ponto de vista 



operacional mecanismos com potencial para atingir os diferentes grupos com a mesma 

eficácia. 

Um dado importante apurado junto aos profissionais entrevistados é o de que na 

maioria das vezes as ações específicas de comunicação acontecem por demandas geradas 

pelos próprios públicos, independentemente, portanto, de um planejamento prévio feito 

pela organização ou pela área de comunicação. Com base nesse fato, justificam a 

manutenção de estruturas e/ou profissionais trabalhando com foco exclusivo em 

determinados públicos. O cuidado, afirmam, evita que vácuos nos processos 

comunicacionais prejudiquem esses relacionamentos. Diante desse quadro, fica claro que 

um modelo de classificação que alie públicos/necessidades de comunicação contribuiria 

sobre maneira para um planejamento mais seguro das ações. 

 

 

Resultados esperados na comunicação 

 

De maneira geral, a comunicação se insere no ambiente das organizações estudadas 

como atividade-meio para que as relações com os públicos sejam fortalecidas, com 

conseqüências positivas para os negócios. Para os profissionais entrevistados, na 

comunicação isso se expressaria em duas frentes. Internamente,  a comunicação tem o 

papel de contribuir para que as equipes estejam informadas sobre as metas e 

responsabilidades do seu trabalho perante os objetivos dos negócios para a manutenção de 

um clima favorável e motivador, que possa alavancar as atividades e evitar os conflitos. 

Não há, porém, clareza quanto aos resultados (ou respostas) esperados em cada um dos 

segmentos visados pela comunicação dentro do grupo empregados, como se verá no quadro 

demonstrativo mais adiante.  

No âmbito externo, há o entendimento de que os resultados esperados da 

comunicação estão relacionados à imagem da organização perante os públicos abordados, 

tanto os que compõem o grupo comunidade quanto o grupo imprensa. Entendem os 

entrevistados que os processos comunicacionais estão em busca de gerar nos públicos 

sentimentos em relação à empresa, como “confiança”, “credibilidade”, “boa vontade”, 

“simpatia”, etc., de forma a também evitar conflitos, mas principalmente facilitar interações 



favoráveis aos negócios. Assim como no âmbito dos públicos internos, observou-se 

também aqui a não determinação de resultados específicos esperados em relação a alguns 

segmentos menores dentro desses grupos – embora identificados e mencionados – tanto 

quanto não existem ações ou veículos para eles direcionados, como associações de 

representação e outros grupos organizados. Não há uma co-relação entre o que a 

comunicação faz e as reações ou comportamentos que a empresa espera desses grupos. 

 

Expectativas dos públicos da comunicação 

 

Nota-se uma preocupação dos profissionais de comunicação em conhecer as 

expectativas dos públicos com os quais se comunicam, embora essa preocupação pouco se 

expresse em ações práticas. Afora a pesquisa interna de clima organizacional, que inclui 

questões relacionadas à comunicação com os empregados, são raras e pouco sistemáticas as 

oportunidades de manifestação dos públicos, restringindo-se a ações pontuais como os 

encontros com grupos de moradores vizinhos de unidades fabris, para ficar em um exemplo 

dentro de comunidade, ou encontros sociais com jornalistas, no caso da imprensa. Mesmo 

nessas ocasiões, não há menção por parte das entrevistadas de que (e/ou como) os dados 

colhidos nessas conversas alimentam ou direcionam o processo de comunicação. 

Na ausência de levantamento na maioria dos segmentos, as ações são planejadas 

tendo como base o interesse ou necessidade da empresa em relação a determinados 

públicos e em determinadas situações. No geral, percebe-se que a pergunta “Que tipo de 

informação você precisa ou espera receber de mim?” raramente é feita. As ações são 

desenvolvidas muito mais a partir de um conhecimento prévio que os profissionais de 

comunicação detêm a respeito dos prováveis interesses dos públicos. 

Entre as raras ocasiões mencionadas sobre levantamento de necessidades dos 

públicos, uma iniciativa que pode ser considerada mais consistente foi relatada pela Rhodia 

e diz respeito aos segmentos identificados como Comunidade. A executiva entrevistada 

citou a realização recente de um mapeamento dos segmentos de públicos de maior interesse 

ou interação no entorno de suas unidades fabris, a partir de informações colhidas junto aos 

públicos em parceria  com as gerências locais da empresa. De acordo com a entrevistada 

(anexo 5), os dados deverão ser usados para definir instrumentos de comunicação e 



mensagens que satisfaçam tanto os interesses da fábrica naqueles relacionamentos quanto 

as expectativas dos segmentos de público identificados como prioritários.  

 

  

Instrumentos de comunicação dirigidos 

 

De forma geral, as empresas consultadas procuram manter instrumentos e canais de 

comunicação diferenciados para parte dos segmentos de públicos identificados (quadro 3), 

em especial no âmbito interno. Para os empregados, além do tradicional house-organ, há 

veículos como boletins gerenciais, newsletters eletrônicas, murais diferenciados por 

área/unidade, intranet personalizada, mensagens por e-mails, etc, todos direcionados com 

base na função exercida por seus receptores. Para as famílias, o house-organ e os programas 

de visitação às empresas ainda continuam sendo os principais elos da comunicação. 

Em relação à comunidade, os entrevistados mencionam como principais 

instrumentos os programas conhecidos como “portas abertas”, nos quais entidades 

organizadas e grupos de moradores vizinhos são convidados a visitar suas instalações. 

Apenas uma das empresas entrevistadas, a Rhodia, possui um canal formal de comunicação 

freqüente (um boletim impresso quadrimestral) com as comunidades localizadas próximo 

às suas unidades fabris. 

Todas as empresas disseram realizar reuniões esporádicas com pequenos grupos 

ligados às comunidades de moradores, na maioria a pedido destes e para solução de 

problemas ou solicitações pontuais, não necessariamente na esfera da área de comunicação. 

Há ainda algumas experiências com programas de relacionamento – e não de comunicação 

propriamente dita – com grupos ainda mais específicos, com estudantes, professores 

universitários, entidades representativas do setor econômico em que atuam, como 

mencionaram Goodyear e IBM (anexos 3 e  4). 

Junto aos segmentos que formam o grupo Imprensa, além da emissão de press 

releases e entrevistas programadas com regularidades variáveis de uma empresa para outra, 

os encontros em almoços ou outras ocasiões sociais são os instrumentos de interação mais 

utilizados. Eventualmente, quando de lançamentos de produtos, anúncios relevantes ou 

datas especiais, são promovidas visitas de jornalistas às empresas ou eventos em hotéis. 



Ainda no subtema relativo a instrumentos direcionados de comunicação, é 

importante registrar as iniciativas de General Motors (anexo 2) e IBM (anexo 4) no âmbito 

da comunicação digital com seus públicos internos. Na General Motors, um blog na 

intranet mantém um canal de comunicação direta entre o presidente e os empregados, para 

a troca de idéias sobre os mais variados temas de interesse da organização – de uma 

campanha publicitária a respeito de um produto lançado à segurança nas fábricas. O 

principal executivo da empresa alimenta o diário eletrônico uma vez por mês, ocasião em 

que responde a comentários inseridos por trabalhadores das mais variadas áreas e unidades 

da empresa. 

Por sua vez, a IBM investiu na personalização de sua intranet, de forma a atender 

necessidades específicas de informação do público interno. Por meio de um questionário na 

rede, os empregados criam um perfil de si mesmos, baseado em suas funções e interesses, 

“classificando-se” como alvos de determinados assuntos. A partir daí, o sistema direciona 

as notícias sobre assuntos específicos (tanto as geradas pela empresa quanto as externas), de 

acordo com essa classificação. Ambas as experiências relatadas – da General Motors e IBM 

– inserem-se como iniciativas positivas a serem avaliadas, tanto no contexto da 

comunicação digital propriamente dito, quanto no âmbito das tentativas de oferecer aos 

públicos, nesse caso internamente, um canal para manifestação de seus interesses e 

necessidades informacionais. 

 

Adequação das mensagens  

 

A formatação das mensagens dirigidas a segmentos específicos de públicos é vista 

pelos profissionais entrevistados como um dos principais desafios dos comunicadores 

atualmente. Entendem eles que é fundamental conhecer o universo desses interlocutores e 

suas expectativas na relação com a empresa para definir conteúdos que sejam 

compreendidos, assimilados e que agreguem valor para eles. Com maior ou menor grau de 

variações, todas as empresas entrevistadas ao menos demonstram que procuram adequar 

suas mensagens (quadro 2), com base principalmente nas necessidades de informação 

demandadas pelas funções exercidas. 



No entanto, as definições de tipos de mensagens ainda são apresentadas de maneira 

genérica, normalmente com palavras-chave que muitas vezes não expressam com precisão 

os conteúdos que dela derivam. No caso dos empregados, as mensagens citadas pelos 

executivos de comunicação entrevistados parecem mais claras e focadas. Por exemplo: 

empregados em posições de liderança recebem informações mais estratégicas, relativas a 

números e expectativas de desenvolvimento dos negócios, enquanto os trabalhadores de 

fábrica têm à disposição mensagens ligadas à produção, qualidade e segurança. 

No caso dos segmentos incluídos em Comunidade, mesmo na ausência de 

instrumentos mais regulares de comunicação, a adequação das mensagens também é 

considerada importante nessas empresas, segundo afirmam os comunicadores. Tanto quem 

possui ações mais rotineiras quanto aqueles que se relacionam esporadicamente com esses 

públicos mencionam que os conteúdos são pensados tendo em vista o interesse destes em 

relação à companhia. Assim, observam, as mensagens teriam a função de abordar questões 

relacionadas a meio ambiente, investimentos, segurança, responsabilidade social. Todavia, 

como, em geral, não há menção de mecanismos sistemáticos que apurem os interesses de 

informação desses públicos, as mensagens podem estar refletindo apenas os objetivos de 

um dos interlocutores, a organização, ou mesmo exp ressando nada além do que as 

intenções desta. 

Para a Imprensa, os entrevistados mencionam a própria área de cobertura do 

jornalista ou do veículo de comunicação como delimitador dos conteúdos, de acordo com o 

que lhes interessa e ao seu público leitor: economia, finanças, saúde, educação, cultura e 

assim por diante. Há uma preocupação demonstrada por parte desses profissionais em não 

distribuir press releases de maneira indiscriminada, de maneira a evitar que essa profusão 

de informações nem sempre relevantes sobrecarregue os jornalistas e ofusque sua visão 

quando houver um assunto de maior importância. Além desse enfoque particularizado por 

assunto, observam que há também um esforço para embutir nas suas interlocuções com a 

imprensa mensagens que transmitam credibilidade, liderança setorial, valores éticos e 

responsabilidade social, entre outros predicados considerados importantes para a 

manutenção de uma boa imagem institucional. 

 

 



Aferição dos resultados da comunicação 

 

Os canais formais de aferição de eficácia da comunicação ainda são poucos, como 

reconheceram os profissionais entrevistados. Mencionaram apenas a pesquisa de clima 

organizacional (para medir nível de satisfação interna), clipping (aparição na imprensa) e 

reuniões esporádicas (comunidade). Relatam que as iniciativas de medição dos resultados 

da comunicação são, na grande maioria, informais ou indiretas, não havendo mecanismos 

consistentes de avaliação para a maioria dos segmentos de públicos. Entendem que esse é 

um grande desafio a ser enfrentado pelos comunicadores. 

Mesmo no caso da pesquisa de clima organizacional, conduzida pelas áreas de RH, 

os profissionais afirmam que ainda há necessidade de avanços no item comunicação, 

especialmente quanto à medição do grau de interesse e envolvimento co m a forma e os 

assuntos abordados, bem como em relação às expectativas mais específicas dos vários 

segmentos internos, agrupados conforme função e área. No caso da imprensa, o espaço 

ocupado nos jornais e em outros veículos ainda é o principal indicador de medição, em 

detrimento da avaliação de conteúdo, instrumento que poderia oferecer mais subsídios e 

precisão a respeito de que imagem da empresa a imprensa está produzindo junto à opinião 

pública. 

Já no âmbito da comunidade, a informalidade na aferição dos resultados abre 

brechas para interpretações múltiplas sobre os efeitos da comunicação nesses públicos, o 

que pode dificultar uma abordagem mais direta e sintonizada com as expectativas destes em 

relação à empresa. Nesse ponto, a falta de medição pode estar concorrendo para estabelecer 

um caráter unilateral na comunicação – ou seja, o estabelecimento de fluxos e conteúdos 

centrados apenas nos interesses da organização – que destoa dos discursos proferidos tanto 

por empresários quanto por comunicadores. 

A propósito, a fragilidade (ou inexistências em alguns casos) dos mecanismos de 

mensuração não apenas compromete os resultados da comunicação, como também é um 

dos maiores responsáveis pela dificuldades de classificação dos segmentos de públicos, 

uma vez que faltam fluxos que realimentem o processo de planejamento das atividades 

comunicacionais.  

 



 

Características dos públicos-alvo na Política de Comunicação 

 

Como abordado no subtema anterior, a falta de mecanismos de medição e de 

acompanhamento dos resultados da comunicação com a maioria dos segmentos de públicos 

é reconhecida pelos profissionais de comunicação entrevistados, que também enxergam 

esse vácuo como um prejuízo para a elaboração de políticas mais sólidas de relacionamento 

com os públicos e de comunicação. É, pois, uma evidência de que a mão dupla na 

comunicação empresarial ainda não é uma realidade.  

Em seus relatos, os comunicadores disseram que as políticas de comunicação, com 

as grandes diretrizes de suas empresas para a área, são definidas com base muito mais nos 

interesses da empresa nos relacionamentos com seus públicos prioritários do que a partir da 

percepção destes em relação ao que lhes é comunicado, em que pese os esforços dos 

profissionais em compensar essa ausência com estratégias e tátic as que se aproximem das 

expectativas dos interlocutores de suas organizações.  

Contribui para essa dificuldade, o fato da comunicação nessas multinacionais seguir 

políticas globais em relação a públicos de interesse, com algumas tentativas de adaptação às 

realidades locais. Os profissionais, porém, não conseguem apontar em quais interseções 

essa adequação é efetivada na política e disseminada por toda a cadeia de comunicação. 

 

 

QUADROS DEMONSTRATIVOS ELABORADOS A PARTIR DOS RELATOS DOS 

PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

Quadro 1 – SEGMENTOS PRIORITÁRIOS MENCIONADOS  EM CADA TIPO DE PÚBLICO 

 

TIPOS DE 

PÚBLICOS  

 

EMPREGADOS 

 

COMUNIDADE 

 

IMPRENSA 

 

EMPRESA “A” 

 

Corpo Gerencial, 

Pessoal de Linha 

(fábricas), 

Famílias 

 

Vizinhança, 

Grupos organizados, 

Prefeituras, 

Escolas 

 

Economia, 

Publicações especializadas do 

setor 



 

 

EMPRESA “B” 

 

Corpo Gerencial, 

Administrativos, 

Operacionais (fábricas), 

Famílias 

 

Vizinhança, 

Autoridades locais, 

Entidades do setor, 

Universidades 

 

Economias, 

Publicações especiali zadas do 

setor, 

Propaganda e marketing 

 

EMPRESA “C” 

 

Alta direção, 

Gerentes, 

Lideranças, 

Público geral, 

Famílias 

 

 

Governo, 

Analistas de mercado, 

Universidades, 

Câmaras de Comércio, 

Associações, 

Entidades de classe 

 

Economias, 

Negócios e Empresas, 

Publicações de setores-alvo, 

Tecnologia, 

Responsabilidade Social 

 

EMPRESA “D” 

 

Público geral, 

Famílias, 

Corpo Gerencial, 

Supervisores, 

Lideranças, 

Fábricas 

 

Vizinhança, 

Autoridades locais, 

Escolas, 

Grupos de representação 

local 

 

Veículos de informação geral, 

Economia, 

Publicações técnicas 

 

 

 

 

Quadro 2 – RESUMO DO ENTENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS  

SOBRE A COMUNICAÇÃO COM OS TIPOS DE PÚBLICOS  

 

TIPOS DE 

PÚBLICOS  

 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

(EMPRESA) 

 

EXPECTATIVAS  

DOS PÚBLICOS 

 

INSTRUMENTOS, 

CANAIS E 

VEÍCULOS 

 

MENSAGENS 

PRINCIPAIS 

 

Empregados 

 

Contribuição  

para o negócio, 

Colaboração, 

Espírito de 

equipe 

 

Informação rápida 

e atual, Segurança, 

Reconhecimento 

 

House-organs, 

Murais, Intranet, 

Reuniões, Eventos, 

Boletins impressos, 

Boletins eletrônicos, 

E-mails 

 

Direta, 

Informativa, 

Motivadora, 

Funcional, 

Esclarecedora  



 

Comunidade  

 

Reforço de 

imagem, Boa 

vontade, 

Credibilidade, 

Prevenção de 

conflitos, 

Colaboração 

 

Enfoque nas 

questões locais, 

Solidariedade, 

Transparência 

 

 

Portas-abertas 

(visitação), 

Boletins, Encontros 

esporádicos 

 

Valorização 

local, 

investimentos, 

Segurança, 

Cuidado com o 

meio ambiente, 

Responsabilidade 

social 

Imprensa Precisão, 

Boa vontade, 

Compreensão 

em crise, 

Reforço de 

imagem 

Informação precisa 

e relevante, 

Transparência, 

Resultados, 

Especificidade 

Press releases, 

Entrevistas 

individuais e 

coletivas, 

Almoços e outros 

encontros, Eventos 

Reforço da 

imagem 

corporativa, 

Capacidade de 

investimento, 

Importância 

econômica, 

Responsabilidade 

social 

 

 

É importante observar nesses quadros que as definições e parâmetros colocados 

ainda guardam um caráter genérico em alguns casos, muito provavelmente devido à pouca 

quantidade de estudos teóricos a respeito de segmentos dos públicos na comunicação e à 

falta de reflexão mais aprofundada sobre o assunto nos principais fóruns do setor. 

Entretanto, podem servir como ponto de partida para que profissionais, pesquisadores e 

estudantes de comunicação sintam-se compelidos a aprimorar essas conceituações. De 

maneira geral, os próprios entrevistados visualizaram na proposta acima de reflexão amplos 

espaços para avanços na área. 

 

Quadro 3 – PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS DE 

COMUNICAÇÃO MENCIONADAS PELAS EMPRESAS 

 
• GENERAL MOTORS 

 
TIPOS DE PÚBLICOS PRODUTOS/ATIVIDADES 



Empregados (geral) Revista Panorama (mensal) 
Mural “Oito Laudas” 
Internet 
Intranet 
Blog do Presidente 

Líderes e Supervisores Boletim Pit-Stop (semanal) 
Família Revista Panorama 

Portas Abertas 
Comunidade Portas Abertas 

Encontros e reuniões com grupos organizados 
(Instituto GM) 

Imprensa Press release 
Entrevistas 
Encontros sociais 

 
 

• GOODYEAR 
 
TIPOS DE PÚBLICOS PRODUTOS/ATIVIDADES 
Empregados (geral) Revista Clã (bimestral) 

Mural “Mundo Goodyear” 
Revista Notícias Goodyear (mensal) 

Gerentes Reunião Gerencial (mensal) 
Família Portas Abertas 

Revista Clã 
Comunidade Projetos Sociais 
Imprensa Press release 

Entrevistas 
Encontros sociais 

 
 

• IBM 
 
TIPOS DE PÚBLICOS PRODUTOS/ATIVIDADES 
Empregados (geral) Revista “O IBMista” (trimestral) 

Murais 
Intranet Personalizada 
TV nos elevadores 
IBM Notícias (newsletter semanal) 

Executivos (Diretores e Gerentes) Newsletter eletrônica 
Família Revista “O IBMista” 

IBM Club 
Comunidade IBM Club 

Projetos Educacionais e Sociais locais 
Portas Abertas 



Imprensa Press release 
Entrevistas 
Encontros sociais 

 
 

• RHODIA 
 
TIPOS DE PÚBLICOS PRODUTOS/ATIVIDADES 
Empregados (geral e fábricas) Tele-Rhodia (boletim eletrônico) 

Revista “Entre Nós” 
Internet 
Intranet 
E-mail 

Diretores e Gerentes Rhodia News (boletim eletrônico 
e informação estratégica) 
Newsletter Leadership 

Família Revista “Entre Nós” 
Portas Abertas 

Comunidade Instituto Rhodia (projetos sociais 
e patrocínios) 
Portas Abertas 
Boletim quadrimestral 

Imprensa Press release 
Entrevistas 
Encontros sociais 

 
 
 
4. Depoimentos 
 

A seguir trechos de depoimentos colhidos juntos aos entrevistados que mostram a 

visão geral desses profissionais sobre a comunicação em suas organizações, seu papel no 

relacionamento empresas-públicos e outras reflexões a respeito de tendências para a 

comunicação empresarial. 

 

 

Pedro Luiz Dias (General Motors) 

 

Para a General Motors, a comunicação é uma ferramenta estratégica. É por 

intermédio dela que procuramos manter contato com todos os nosso stakeholders, entre os 



quais empregados, comunidade, imprensa, concessionárias, fornecedores, agentes 

econômicos, entre outros. Nosso entendimento é de que a GM mantém uma comunicação 

rápida, transparente e bastante participativa, no sentido de que haja uma relação direta 

com todos esses públicos. Até porque, em momentos de crise, a gente percebe que quanto 

mais (e mais bem) informados estiverem esses públicos, melhor será sua posição em 

relação à empresa, no sentido de entenderem o momento pelo qual ela está passando, 

principalmente nas questões econômicas. 

Por isso, a comunicação na nossa empresa é permanente, consistente e única em 

seus objetivos, incentivada pela alta direção da companhia, na figura de seu presidente. 

Mas comunicação é um fenômeno e exige de quem faz uma reflexão constante. Existe um 

fato novo que é a mídia social, que torna a comunicação mais democrática, aberta, ampla, 

a partir dos méis digitais. Temos que estar atentos a isso. Aqui na GM nosso primeiro 

passo nesse sentido foi a criação de um blog até então inédito por meio do qual o 

presidente da empresa dialoga com os funcionários, independentemente de função ou 

cargo. Mas estamos atuando em outras frentes para estar em sintonia com esse processo. 

 

Gisleine Giuliano (Goodyear) 

 

Avalio que seja  necessário que a comunicação nas corporações criem um nível de 

interação maior com os vários públicos, a partir de canais que permitam a estes se 

manifestarem sobre os assuntos que os interessam, com sugestões e recomendações. No 

caso da atenção aos públicos, particularmente em relação às comunidade me que a 

Goodyear está inserida, a empresa procura desenvolver ações que satisfaçam os públicos 

ali envolvidos. A comunicação deve refletir isso, tratando de questões relacionadas ao 

meio ambiente, por exemplo, colocando-se como parceria das populações locais. 

Em outro âmbito, acredito que a comunicação, mesmo atenta às particularidades 

dos variados públicos de uma organização, deve buscar uma integração de esforços entre 

os seus vários comunicadores, estejam eles ligados à alta direção, marketing ou recursos 

humanos. Aí sim acredito que teria a verdadeira dimensão estratégica de que tanto se fala, 

ligada realmente aos objetivos dos negócios. Aqui na Goodyear, procuramos atuar dessa 

forma e temos conseguido grande proximidade entre as ações de comunicação 



institucional e de marketing. A comunicação não pode ser vista como um departamento 

isolado, mas sim como um processo que envolve toda a empresa. 

 

Andrea Bortolin Nery (IBM) 

 

Temos utilizado a comunicação com nossos diversos públicos para posicionar 

adequadamente a IBM, que ainda é vista como uma empresa de computadores. E o 

posicionamento que buscamos é o de uma empresa responsável com a sociedade em geral, 

com o meio ambiente, com os impactos de seus negócios na sociedade. E essas têm sido 

nossas mensagens prioritárias. Mesmo quando lançamos algo novo, procuramos mostrar 

aos nossos públicos o quanto aquela solução das IBM pode ajudar o mundo a funcionar 

melhor, o quanto pode se aplicada em benefício da comunidade. 

Embora acredite que seja bom o grau de sintonia da nossa comunicação com os 

objetivos implícitos no relacionamento da organização com os diferentes públicos, 

podemos melhorar em dois aspectos. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de novas 

ferramentas de comunicação, que possam atender melhor as demandas. O outro aspecto 

diz respeito ao entendimento de um novo público que surgiu a partir da revolução 

promovida pelos meios digitais de informação. Creio que a internet promoveu o 

surgimento de outros segmentos na comunicação, a partir de espaços como os blogs, 

Youtube e as comunidades virtuais. Profissionais de comunicação e empresas precisam 

olhar com mais atenção para esse fenômeno. 

 

Odete Afonso Duarte (Rhodia) 

 

A Rhodia tem conseguido importantes avanços nos relacionamentos com seus 

diversos públicos graças também à comunicação que a empresa procura fazer com esses 

interlocutores. Mesmo assim, vejo oportunidade de melhorar o que temos e acrescentar 

outras iniciativas. A busca por mecanismos que nos ajude a ter um conhecimento ainda 

mais refinado dos nossos públicos, para responder melhor às suas demandas, pode ser 

considerada uma de nossas metas. Temos uma experiência interessante com a 

comunicação com as populações que estão no entorno de nossas três fábricas. Elas 



possuem perfis parecidos, mas apresentam expectativas e necessidades diferentes tanto de 

relacionamento quanto de informação. 

E como verificamos isso? Em parceria com as gerências e equipes locais, que têm a 

sensibilidade de compreender cada comunidade, por estarem presentes e acompanhando o 

dia-a-dia delas, fazemos um mapeamento desses grupos de pessoas e identificamos suas 

demandas. Assim, conseguimos chegar a mensagens que atendam aos interesses desses 

públicos, estabelecendo ao mesmo tempo um canal de informação, comunicação e 

relacionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 
 
 

A complexidade adquir ida pelo tema “relacionamento organizações-públicos” em 

um ambiente transformado pelos efeitos da globalização e dos avanços da tecnologia da 

informação merece constar da agenda dos profissionais, pesquisadores e estudantes da área 

de comunicação empresarial. E o principal desafio que se coloca é o de compreender como 

as mudanças ocorridas na sociedade alteraram os comportamentos de indivíduos e grupos, 

gerando formas de abordagem mais inovadoras e eficazes. 

Nesse sentido, o que se vê no presente estudo é uma tentativa de trazer elementos 

teóricos e práticos que possam servir de base para uma reflexão mais profunda sobre como 

os processos comunicacionais estão alinhados com as demandas dos públicos empresariais, 

tanto do ponto de vista de suas novas atuações sociais quanto de suas necessidades 

específicas de informação e interação. 

Assunto que desperta controvérsias no meio, a segmentação de públicos na 

comunicação empresarial de forma estruturada foi mostrada aqui como um caminho 

possível para um conhecimento mais apurado desses grupos, tendo como objetivo conferir 

maior eficácia aos processos comunicacionais. 

Observa-se que, embora já seja uma realidade na comunicação de algumas 

empresas, em determinadas situações e condições, a abordagem por segmentos de públicos 

ainda carece de uma conceituação teórica que a sustente e a amplie. A segmentação está 

muito mais vinculada a agrupamentos por atividade (assessoria de imprensa, publicações ou 

internet, por exemplo) do que aos públicos. 

Na pesquisa com empresas tidas como referência na área, constatou-se que as 

particularidades dos grupos de relacionamentos nem sempre são conhecidas. Apesar de 

considerarem necessária uma abordagem específica, os profissionais de comunicação 

entrevistados para este estudo reconhecem a falta de mecanismos sistemáticos que possam 

alimentar esse processo com informações sobre os interlocutores. E embora afirmem que os 

resultados da comunicação estejam ligados diretamente aos objetivos da empresa em seus 

relacionamentos, não apontam com clareza os pontos de tangência existentes entre as ações 

comunicacionais e os impactos nessas relações. O tratamento particularizado dos públicos 



estaria, assim, sendo utilizado com um potencial inferior ao que poderia alcançar caso a 

gestão do conhecimento sobre os públicos na comunicação fosse uma tônica. 

O conhecimento mais aprofundado dos públicos poderia, por exemplo, auxiliar em 

uma das maiores dificuldades dos comunicadores atualmente, que é a formatação de 

mensagens e conteúdos mais adequados, que sejam assimilados e agreguem valor a certos 

segmentos, como aqueles que formam, por exemplo, o grupo denominado Comunidade. 

Em geral, o que se observa é que as ações são desenvolvidas muito mais a partir de um 

conhecimento prévio – ou esforço pessoal – dos profissionais de comunicação do que de 

um mapeamento preciso, que aponte inclusive as expectativas dos públicos em suas 

relações com a empresa. Na comunicação, a pergunta básica seria: “Que tipo de informação 

você precisa ou espera de mim?” 

A partir dessa e de outras indagações, a adoção de mecanismos de coleta de dados e 

gestão do conhecimento a respeito dos variados segmentos poderia ter como foco 

aproximar os processos comunicacionais das novas atuações sociais dos públicos 

receptores, conforme suscitado por uma das hipóteses formuladas no início deste estudo. 

Dessa vertente, nasceriam não só ações mais eficazes de comunicação como também 

elementos para solidificação dos relacionamentos empresariais, em uma perspectiva mais 

ampla de fortalecimento dos negó cios. Nesse particular, os profissionais devem olhar o 

conhecimento em comunicação no sentido inverso: o da observação das posturas, 

mensagens, inquietações e expectativas emanadas pelos públicos que suas empresas 

consideram mais importantes para a imagem e para os negócios. 

Como decorrência do desconhecimento desses aspectos, a falta de pró-ação ainda é 

uma realidade bastante presente e explica o fato de que a maioria das intervenções 

comunicacionais junto a públicos externos, em determinadas situações-problema, sobretudo 

ligados à comunidade, serem realizadas por solicitação (ou cobrança) dos próprios 

interlocutores, na ausência de um acompanhamento preventivo por parte da organização. 

Em suas estruturas, os responsáveis por comunicação, pelo menos nas grandes empresas, 

têm procurado compensar essa deficiência designando membros de suas equipes para 

interagirem ocasionalmente com determinados segmentos. Mas ainda é muito pouco para o 

momento atual, em que a velocidade das transformações sociais e, portanto, dos 



relacionamentos impõe medidas mais afirmativas por parte das empresas, lastreadas no 

conhecimento que têm a respeito dos movimentos que as cercam. 

A segmentação na comunicação empresarial, com o compromisso de facilitar o 

acompanhamento desses movimentos, pode contribuir para a formação e a gestão de um 

conhecimento mais aprofundado sobre os públicos organizacionais. Nesse sentido, dentre 

os referenciais teóricos existentes ligados a públicos – incluindo os conceitos de 

segmentação de consumidores no Marketing e a abordagem de leitores-alvo nas 

publicações jornalísticas, considerados no Capítulo II –, o modelo de conceituação lógica 

de públicos nas relações públicas proposto pelo professor Fábio França surge como uma 

importante contribuição para os comunicadores. Como o próprio autor sugere, tal formato 

de classificação não pode ser encarado como um instrumento capaz de solucionar todas as 

lacunas observadas no conhecimento dos públicos e nas ações de comunicação empresarial, 

mas sim como um parâmetro seguro para novos avanços no entendimento do tema. 

Da mesma forma, a proposta deste trabalho de adaptar tais modelos para a 

comunicação empresarial não têm a pretensão de se colocar como idéia única ou definitiva 

para os comunicadores na formatação de suas abordagens. Seu mérito é o de propor a 

utilização dos modelos existentes como um referencial para o estudo dos múltiplos grupos 

com os quais a comunicação precisa interagir. Apresenta-se, pois, como uma sugestão para 

aqueles que entenderem que um trabalho de sistematização e classificação dos públicos na 

comunicação empresarial se faz necessário, dentro de uma perspectiva de tornar os 

processos comunicacionais mais precisos, com veículos, instrumentos e mensagens 

particularizadas. Sobretudo,  pode dotar a área de um potencial para acompanhar as 

transformações dos diversos públicos e fazer a gestão do conhecimento a respeito deles.  

No âmbito acadêmico, a proposta discutida insere-se como um ponto de partida para 

novas investidas de pesquisadores a respeito dos públicos da comunicação empresarial, 

tema ainda carente de estudos mais aprofundados. Também serve de referência e de 

estímulo a professores e estudantes universitários interessados nessa área da Comunicação 

Social. 

Por fim, é importante destacar que, no desenvolvimento do trabalho, também foi 

possível apontar, mesmo que brevemente, outro fenômeno social importante que traz 

impactos para a comunicação empresarial: as redes digitais de relacionamento. Como foi 



mencionado, este é outro grande desafio para os comunicadores, que se deparam com um 

ambiente totalmente aberto e veloz – a internet, com suas comunidades virtuais, blogs e 

outros recursos –, no qual a comunicação se processa sem mediadores ou regulação e por 

onde transitam informações em um volume cada vez maior, inclusive sobre as empresas. 

A pesquisa constatou pelo menos dois exemplos – o blog do presidente da General 

Motors e a intranet personalizada da IBM – que corroboram o surgimento desse novo 

território, que necessita ser mais bem compreendido (e bem utilizado) pelos 

comunicadores, sob a ótica de suas interferências na vida das empresas. Coloca-se, 

portanto, também como um tema relevante para novas reflexões e estudos dentro universo 

das relações dos públicos com as organizações. 
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Anexo 1: Roteiro das entrevistas 
 
 

Projeto de Pesquisa “A Segmentação na Comunicação Empresarial” 
 

QUESTIONÁRIO ORIENTATIVO DE ENTREVISTA COM EMPRESAS 
 

1) Informações gerais sobre o profissional.  
a) Nome do entrevistado:______________________________ 
b) Formação:________________________________________  
c) Cargo:___________________________________________  
d) Atribuições:______________________________________ 
e) Tempo de empresa:________________________________ 
f) Tempo de experiência na área de comunicação:__________ 

 
2) Informações gerais sobre a empresa. 

a) Razão Social e Nome Fantasia:_______________________ 
b) Setor de atividade:_________________________________ 
c) Áreas geográficas de atuação:________________________ 
d) Unidades e localização:_____________________________ 
e) Número de funcionários:____________________________ 

 
3) Como está estruturada a Comunicação Institucional da sua empresa. 

a) Estrutura própria, terceirizada ou mista? 
b) Quais profissionais, formações e cargos, independentemente de ser própria, 

terceirizada ou mista? 
 
4) Quais destas atividades são desenvolvidas pela área de Comunicação Institucional ou sua 

equivalente terceirizada? Assinale quantas alternativas forem necessárias. 
a) Publicações (revistas, jornais) 
b) Relacionamento com a Imprensa 
c) Murais ou quadros de avisos 
d) Internet 
e) Intranet 
f) Ações com a Comunidade 
g) Eventos (citar):____________________________________  
h) Outras atividades (citar):_____________________________ 

 
5) Caso existam, relacione as atividades e/ou veículos de Comunicação Institucional da sua 

empresa direcionadas aos seguintes tipos de públicos, bem como seus objetivos principais. 
 
Públicos  Atividades/Veículos   Objetivos 
a) Funcionários  _________________________ __________________ 
b) Comunidade _________________________ __________________ 
c) Imprensa  _________________________ __________________ 

 
6) No caso dos Funcionários , há atividades ou veículos de Comunicação diferenciados para 

segmentos que compõem esse público, como Funcionários Operacionais, Administrativos, 
Lideranças/Gerentes, Força de Vendas, Familiares? Se sim, cite essas atividades/veículos, 
mencionando seus objetivos e conteúdo básico. 



 
7) Da mesma forma, no caso da Comunidade, há atividades ou veículos de Comunicação 

diferenciados para segmentos que compõem esse público, como órgãos públicos (executivo, 
legislativo e judiciário), organizações comunitárias e entidades representativas? Se sim, cite 
essas atividades/veículos, mencionando seus objetivos e conteúdo básico.  

 
8) E no caso da Imprensa, há atividades ou veículos de Comunicação diferenciados para 

segmentos que compõem esse público, como veículos especializados, editorias, colunistas? 
Se sim, cite essas atividades/veículos, mencionando seus objetivos e conteúdo básico. 

 
9) Por quem é definida a Política de Comunicação Institucional da Empresa? Pode assinalar 

mais de uma alternativa, quando for o caso. 
a) Área de Comunicação 
b) Presidência 
c) Marketing 
d) Recursos Humanos 
e) Outros (citar):_________ 

 
10) Quais as informações e parâmetros são levados em conta na definição tanto da Política de 

Comunicação quanto das ações e atividades que dela derivam, para os seguintes públicos? 
a) Funcionários 
b) Comunidade 
c) Imprensa 

 
11) Os possíveis segmentos mencionados em questão anterior dentro desses três tipos de 

público influenciam na definição da política e atividades de Comunicação? De que forma?  
 
12) Que objetivos específicos a sua empresa tem no relacionamento com... 

 
a) Funcionários 
b) Comunidade 
c) Imprensa 

 
13) Você considera que esses objetivos estão sendo perseguidos e/ou alcançados pelas ações de 

Comunicação Institucional? Se sim, poderia citar evidências de como isso se demonstra? 
 

14) Como esse desempenho é medido? Existem pesquisas junto aos públicos ou outros 
mecanismos de medição para aferir se estão atendendo aos interesses destes? 

 
15) De que forma essas informações realimentam o processo comunicacional?  

 
16) A partir da sua experiência, como você classifica hoje o grau de sintonia das atividades de 

comunicação institucional com os objetivos da sua empresa junto aos três tipos de públicos 
(Funcionários, Comunidade e Imprensa) e junto aos interesses destes no relacionamento 
com a sua empresa? 

 
a) Ótima 
b) Boa 
c) Regular 
d) Fraca 

 



17) Comente sua resposta anterior. 
 
18) No seu entender, como a Comunicação Institucional, de maneira geral, pode fortalecer o 

relacionamento da empresa com Funcionários, Comunidade e Imprensa? Se possível, faça 
proposições que sirvam não apenas para a sua empresa, mas também para outras 
organizações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 – Entrevista na General Motors 

 

Entrevistado : Pedro Luiz Dias 

Cargo: Diretor de Comunicação Social 

 

A comunicação na GM 

 

Para a General Motors no mundo e no Brasil, a comunicação é uma ferramenta 

estratégica. Por intermédio da comunicação, nós mantemos contato com todos esses 

públicos, com linguagem moderna. Não só funcionários, comunidade e imprensa, mas com 

concessionários, fornecedores, agentes econômicos, bancos. Claramente, a GM tem uma 

comunicação rápida, transparente e bastante participativa, para que haja uma relação 

direta com todos esses públicos. Até porque em momentos de crise a gente percebe que 

quanto mais e melhor informados esses públicos, mais e melhor favorável é a posição da 

empresa, favorável não no sentido de dizer que é uma empresa boazinha, mas que 

entendam o momento em que ela está passando, principalmente as questões econômicas. 

Essa comunicação é permanente e é feita pelo presidente, vice-presidente ou outro 

executivo e a mensagem é consistente e única. Começamos por um escala: primeiramente 

com a comunidade interna, os funcionários, é prioritário isso. Depois, para a rede de 

fornecedores e entram autoridades, governo. Em fases críticas ou não criticas, o programa 

de comunicação que a GM é permanente: o presidente se comunica sempre com o pessoal 

da linha, manda uma carta mensal para o pessoal da linha, e tem mensagens especificas 

para o corpo gerencial, além de manter um blog com os funcionários. 

 

Empregados 

 

A comunicação é geral para todos. O tempo todo nós estamos falando da 

companhia, como está em qualidade, engenharia, investimento, mercado.  

Os canais são praticamente dois. A gente faz uso de todo recurso técnico que temos 

(intranet, quadros de aviso, reuniões, times de trabalho), e isso dá o status geral da 



empresa. Só existe comunicação diferenciada para o corpo gerencial porque eles precisam 

ter um número de informações mais estratégicas. 

Diariamente, antes de qualquer máquina ser ligada na GM existe uma reunião de 5 

minutos em que o supervisor repassa tudo o que vai acontecer na sua área naquele dia, o 

que deve ser feito no dia. E esse time de trabalho tem publicado nos setores qual o 

desempenho da empresa, venda, estoque. Trabalha-se com  essas informações para que o 

colega de trabalho se sinta envolvido. 

Até uma coisa que nos preocupa é informação demais. Informação demais toma 

tempo da estrutura e não acrescenta. Tem que ter o foco: o objetivo é tal e a comunicação 

deve ser para aquele grupo. 

Nós entendemos que se colocarmos uma informação lá na linha sobre uma 

campanha de marketing, não vai acrescentar nada para ele, você vai distrair a pessoa 

para uma situação que não é dele e a gente quer a opinião dele ali na qualidade. Então, 

nesse ponto a comunicação é bem dirigida mesmo, é bem segmentada. Principalmente em 

segurança, temos a preocupação em saber se o empregado está bem para trabalhar. 

Temos a Revista Panorama, que circula uma vez por mês para empregados e 

familiares. O blog é a coisa mais elementar que tem, em que o presidente coloca uma 

mensagem e pede a opinião. Exemplo: Nós lançamos uma campanha tal de marketing, 

você viu? Gostou? Comente comigo. 

O interessante é que todos os administrativos têm o seu desktop. E como faz o 

pessoal da fábrica que não tem computador? Para eles, são disponibilizadas algumas 

máquinas, e ele pode entrar e falar com o presidente. A comunicação é para todos e todos 

têm acesso, mesmo que apenas para ler e acompanhar as mensagens sem ter que 

participar. 

Nós temos 6 mil desses computadores e um contingente de 24 mil empregados. O 

cara que quer fazer alguma coisa vai lá e insere. O presidente alimenta o blog uma vez por 

mês. A participação é muito grande, e o blog tem um compromisso muito sério porque tem 

que ser o presidente. O trabalhador da linha não está mandando uma mensagem para 

outras pessoas filtrar; é direto para o presidente, que pode até enaminhar para outra área 

auxiliá-lo na resposta, se for o caso. Ele pode não responder um a um, mas se vários 



falaram sobre o item pneus, então ele dá uma mensagem geral sobre pneus. A gente nota 

que o pessoal gosta muito de comunicar. 

 

Nós temos uma ferramenta chamado pit-stop, que é uma ferramenta de informações 

para a liderança, um boletim, que vai para os líderes, de supervisor até o presidente. E 

com essas informações ele pode compartilhar isso com os empregados que não têm acesso 

a essas informações. Então, também tem o objetivo de trazer as informações muito atuais 

para quem está na fábrica também. Eles recebem isso semanalmente. 

Tem também o quadro oito laudas, que é um mural telegráfico, bastante pontual. 

Ele é uniforme na empresa no Brasil inteiro, com oito laudas. Existem algumas variedades 

quando o assunto é específico daquela localidade e está disposto em áreas estratégicas. É 

um veículo de caráter geral. 

A Revista Panorama é a nossa Caras, é uma revista focada no funcionário, na 

família. Ela fala de como, ao longo dos anos, a empresa investe nas pessoas, desde 

estagiários até diretores. Essas histórias entram para mostrar que é uma empresa de 100 

anos, dos quais 84 anos de Brasil, mostrando uma ligação familiar. 

É para a família saber onde a empresa está, que produtos, etc. O empregado pega e 

leva para a família, e acaba circulando no bairro, cabeleireiro, etc. Em muitos casos, leva 

para a família porque apareceu na revista da empresa e isso nos interessa. Existe como 

comunicação também o Open House, que fazemos uma vez por ano e que é um grande 

evento, que é caríssimo e é um momento em que a família vem para a fábrica. 

 

Comunidade 

 

A comunidade é definida fisicamente como as cidades onde há fábrica. No nosso 

caso, a comunidade é a cidade de São Caetano, e dentro dessa comunidade consideramos 

todos os segmentos organizados, prefeitura, escolas, etc. E também a cidade como um 

todo. No interior também é assim. É uma questão de critério e parte por onde estamos 

localizados com a fábrica. A função do time é ter uma comunicação permanente, uma 

comunicação de contato. Isso é permanente. Temos visitas, parcerias. 



Existe muita comunicação, principalmente por internet, em que respondemos a 

todas as questões. Por exemplo: uma pessoa se manifestou com relação ao apito da GM. 

Ela é moradora e queria entender porque às 7h da manhã ela era acordada com o apito. 

Nós dissemos a ela que alguns anos atrás chegaram a pensar em abolir isso e retiramos, 

mas a comunidade inteira se manifestou dizendo que o apito é o orientador da vida da 

pessoa. 

Nós temos também o caso de uma senhora de 78 anos, que é moradora de São 

Caetano, e sempre dirigiu carro chevrolet. O grande sonho da vida dela é conhecer a 

fábrica, e trouxemos até aqui. Então, quer dizer que as portas estão sempre abertas. O 

relacionamento com a comunidade é permanente. Em novembro, começamos a arrecadar 

donativos para ajudar Santa Catarina, já que teremos uma fábrica lá. Então, começamos 

uma campanha relâmpago, que durou uma semana, só que os nossos empregados 

divulgaram e a comunidade começou a vir trazer contribuições para a GM encaminhar 

para lá. Então, a pessoa trazia e via o donativo sendo enviado. Existe muita credibilidade 

da empresa nesta comunidade. 

 

Imprensa 

 

São duas as principais áreas de imprensa que nós temos, que é produto e economia. 

Ainda que a gente tenha as coisas bem definidas,  trabalhamos muito em uma estratégia de 

sinergia. Então, trabalhamos com a parte de economia, terceiro setor, institucional. Mas o 

não fica só nessa área, porque cobre produtos e informações, com os números de venda, 

impacto em economia, mas também tem interesse do pessoal de produto. Nós temos uma 

gerência de imprensa para economia e uma para produto. 

Segmentamos de acordo com os lançamentos, por veículos especializados, caderno 

de veículos. Todos os segmentos de produtos. É um segmento bem separado o de produto, 

porque é considerado especializado. Dentro da economia, nós temos também uma área 

muito ativa que é a sindical, que cobre tudo sobre trabalhadores, aumento de salários. 

O setor automobilístico é o único setor que tem uma estrutura coordenada. De 

economia, você não tem uma associação de jornalistas especializados em economia, que 



cubra isso. Há uma variedade  muito grande, mas de qualquer forma são importantes 

também porque o setor automobilístico impacta todo o setor econômico. 

 

A gente trata todo mundo de uma maneira igual, mas nós dispomos de um mailing 

com mil veículos de comunicação no Brasil inteiro, para os quais a gente distribui quando 

a gente tem uma informação relevante. Quando tem uma separação, a gente faz quando 

acontece um evento e é necessário dar uma informação mais técnica para um pessoal 

especializado e a informação comum para os demais jornalistas. 

A gente é muito criterioso para diferenciar os jornalistas. A gente evita inundar as 

redações com informações. Tem que ter valor de notícia. Então, existe esse disparo quando 

o assunto é geral, mas há também os exemplos específicos. Se vai haver um lançamento, 

então nós convidamos 120 jornalistas. Se teremos uma coletiva de economia, reunimos um 

grupo de 15 ou 20 pessoas. A gente separa os jornalistas pela natureza da notícia. O 

terceiro setor fica junto com economia. 

 

Aferição de resultados 

 

A gente tem que se basear num aprendizado que temos do nosso vice-presidente: as 

métricas existem e são várias. Temos métricas, como uma clipagem local e internacional, 

que mostram o conteúdo e como está a percepção do público sobre a empresa. É um fator 

que a gente mede o tempo todo. Mas o que interessa é a notícia publicada, é o retorno. 

Então o resultado é o dia seguinte. Exemplo: ontem o presidente deu uma entrevista e está 

hoje em todos os principais veículos do país. Então, já teve um retorno, o resultado, que, 

no nosso caso, é a noticia publicada. 

Avaliação de conteúdo quem faz é o marketing. Institucionalmente não é a gente. 

Para nós, é um pouco difícil porque há uma composição de conceito porque as pessoas 

separam GM da Chevrolet. Foi o que aconteceu no interior, em que numa pesquisa a GM 

foi a segunda mais lembrada pela população e a Chevrolet apareceu em quarto. 

Certamente se juntasse as duas seria a mais lembrada da região. A gente tem vários 

exemplos em que vemos a imprensa e a comunidade confundirem o que é um e o que é o 

outro. Você vê nos grandes veículos de comunicação, a Chevrolet em exposição. Mas de 



vez em quando você vê o presidente ou vice-presidente dando uma declaração como GM, 

então o impacto é muito grande. 

 

Avaliação da comunicação interna 

 

Periodicamente, temos pesquisas em que respondem sobre a comunicação. Na 

última pesquisa o resultado foi excepcional. Há uma consciência muito clara que 

comunicação é algo que existe para valer dentro da GM. Desde que a sociedade começou 

a se debruçar sobre o fenômeno da comunicação, a humanidade vive uma sinestrose em 

que é permanente a autocrítica sobre como estou me comunicando. Estou dizendo isso 

para afirmar que a crítica é permanente aqui dentro. Então, o esforço que a gente faz é 

para comunicar o que está acontecendo, porque há um vivo interesse em se comunicar e o 

que ninguém quer aqui dentro hoje é derrubar a comunicação. 

A comunicação está presente em todo o momento da vida da fábrica. Só que é um 

fenômeno. A gente sabe que nem sempre o receptor está atento àquela comunicação. Às 

vezes, a comunicação foi para ele, só que ele na estava sintonizado. Então, quando há uma 

vasta cobrança, nós vemos que isso foi comunicado. 

E há uma consciência de que permanentemente precisamos estar nos comunicando. 

Estamos sempre nos cobrando e perguntando se estamos sendo suficientemente ágeis e a 

gente não pode dormir, porque abraçamos algo que deve ser constante e melhorado. 

 

Ações de aperfeiçoamento 

 

Somos pioneiros em manter um blog para comunicação entre presidente e 

funcionários. Também é prioritário para nós aprender que existe uma nova forma de 

comunicação, aprender a se comunicar rapidamente com blogueiros. Nós temos um 

funcionário, que uma das funções dele é viver dentro de bate-papo e identificar tendências. 

Entendemos que uma pessoa vai definir um perfil de uma comunidade e tudo que ela 

escrever lá vai influenciar essa comunidade. Se ele escrever tive uma experiência X com 

carro tal, então quem participa vai ter a palavra dele como verdade.  



Então, precisamos passar para essas pessoas as informações para que ele veja o 

nosso produto como confiável. Mas está em processo ainda. Estamos atentos e 

participando. Para dinamizar alguns lançamentos, a GM tem relações específicas com 

blogueiros. Para as coletivas, por exmplo, que antes eram nas salas, agora temos também 

o chat, em que o presidente responde a perguntas de quem está distante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 – Entrevista na Goodyear 
 

 
Entrevistada: Gisleine Giugliano 
Cargo: Gerente de Relações Públicas e Imprensa 
 
 
Atividades 
 
 
A Goodyear mantém duas publicações: a revista Notícias Goodyear e o jornal Clã. A 

primeira é mensal vai para revendedores, formadores de opinião, clientes, consumidores e 

empregados e tem 11 mil exemplares. O objetivo é trabalhar o mercado em que estamos 

atuando. É o nosso principal canal de comunicação coma revenda e com o mercado. Ela 

tem um objetivo específico e quando a gente foca para dentro, para os empregados, é para 

ele saber o que está acontecendo no mercado e a repercussão que isso tem na vida da 

empresa. Mas o publico preferencial é formado por revendedores e clientes. 

Já o Jornal Clã tem caráter interno e tem como objetivo informar o funcionário sobre tudo 

que está acontecendo na corporação e fora dela. São noticias curtas e diretas, para as 

quais contamos com a colaboração dos próprios empregados, que nos auxiliam dando 

sugestões de pautas, entrevistas. O Clã vai para a família também. Existe até uma 

pesquisa, que já faz um tempo que não fazemos, para saber se o funcionário leva ou não 

para casa. E às vezes esposas dos funcionários nos ligam para dizer que foi legal, que 

saíram na foto. Observamos que o empregado tem uma relação sentimental com o veículo. 

O Clã é bimestral e seu grande objetivo é envolver a família. 

Temos também o mural, chamada “Mundo Goodyear”, com informações curtas, diretas e 

que não vão para jornal. Cada unidade tem o seu assunto e temos um espaço no 

restaurante para cada unidade. É gerido pela comunicação corporativa, diferentemente do 

quadro de avisos, que é administrado por RH. 

Na comunicação corporativa, fazemos uma mescla para que o empregado que trabalha em 

Americana, pro exemplo, saiba o que acontece aqui em São Paulo também. Mas temos 

também assuntos bastante específicos. São 12 lâminas atualizadas de 10 em 10 dias. 

Quando a gente precisa fazer uma coisa mais específica, um acontecimento importante, a 

gente faz um comunicado chamado “Goodyear Especial” nos murais. 



A Internet é usada institucionalmente, mas estamos trabalhando para que se alcance o 

objetivo que queremos. Agora estamos fazendo uma maior interação com o consumidor e 

essa interação faz com que o consumidor possa estar dentro da Goodyear no dia-a-dia.  

Na internet há uma variedade de conteúdo, como imagens, informações mercadológicas e 

campanhas em que o consumidor pode montar seu próprio plano de tela. Temos uma 

agência que cuida de internet. A gente gera conteúdo, mas não cuidamos totalmente dela. 

Não existe intranet na Goodyear. Só existe a corporativa mundial. Mas estamos 

trabalhando para preencher essa lacuna. 

Com a imprensa temos coletivas de imprensa, lançamentos de produtos diversos, visitas às 

unidades, portas abertas no campo de provas. Os jornalistas inclusive nos procuram para 

fazer testes de produtos. Realizamos viagens com jornalistas para acompanhá-los em testes 

com produtos. 

Com a comunidade, temos o “open house” com as entidades de classe e com a comunidade 

local, em São Paulo e no Belenzinho. Na cidade de Americana, fazemos isso com toda a 

comunidade local, em que muitas vezes mostramos que a Goodyear é totalmente 

responsável por questões ambientais. Nós ouvimos sempre reclamações e outras demandas 

da comunidade por ações da empresa. 

 
Público interno 
 
Dividimos nossos empregados em dois segmentos: o operacional e o administrativo. Tem 

uma atividade diferenciada no administrativo que é a chamada reunião gerencial, que 

acontece mensalmente e na qual a liderança principal coloca para os líderes como a 

Goodyear está, como a categoria pode trabalhar junto às necessidades da empresa. Na 

área operacional, a comunicação e as mensagens são iguais para todos. Com a família, 

além do jornal Clã, temos o portas abertas e algumas ações diferenciadas, como a 

conscientização sobre meio ambiente, higiene com crianças de 5 a 12 anos. Em 

Americana, as esposas participam de um programa de orientação para geração de renda. 

 
 
Comunidade 
 
Não existe uma segmentação nem um veículo específico de comunicação para a 

comunidade. Além de programas pontuais para manter boas relações com a vizinhança, 



especialmente da fábrica, a ação mais especifica é junto a associação nacional da 

indústria de pneumáticos, com a qual temos um projeto de reciclagem de pneus. Sempre 

tivemos projetos de meio ambiente. Temos também um projeto de tratamento de água 

dentro das fábricas, em especial em americana, em que a unidade capta água do Rio 

Piracicaba e a devolve 100% tratada. Com as universidades, atendemos a solicitações 

como a de dar aulas e orientações específicas na área de construção civil, automotiva, etc, 

entre outros projetos gerais para estudantes. 

Nossa preocupação aí é que a Goodyear esteja próxima e cause satisfação nesses públicos. 

Que mostre uma postura de que não faz as coisas apenas porque está ali, mas faz porque a 

empresa tem consciência, principalmente na questão ambiental, e não é apenas para 

cumprir normas. Queremos mostrar que desejamos cuidar do meio ambiente e satisfazer a 

população local, manter empregos e ser um defensor da natureza. 

 
 
Imprensa 
 
Temos grandes chapéus, dentro dos quais procuramos segmentar os públicos na Imprensa. 

Na cobertura automotiva, são cerca de 300 jornalistas no Brasil. Temos eventos em que a 

empresa abre as portas e o jornalista faz o evento dentro da Goodyear, isso no segmento 

especializado no setor automotivo, que é o mais importante para a Goodyear. Há um 

trabalho com um grupo ou mailing de jornalísticas e veículos que trabalham com 

propaganda e marketing, no sentido de trabalhar nossa imagem. E tem ainda o mailing de 

economia, que está mais voltada ao setor de pneumáticos, investimentos, etc. 

No segmento local, procuramos manter um contato próximo com os veículos regionais, em 

encontros e divulgações de informações de interesse específico. A imprensa quer ouvir a 

informação de interesse do público dela. Temos o cuidado de levantar o processo todo, 

para que o jornalista fique satisfeito com o que a gente passa para ele. Na área 

automotiva, por exemplo, o tempo é muito escasso. Quanto mais resumido e centrado 

estiver o conteúdo divulgado no que ele espera, melhor. 

 

 
Política de comunicação 



A política que seguimos é determinada pela matriz. As diretrizes sofrem pequenas 

adaptações locais, dependendo das características dos segmentos de público locais. Não 

dá, por exemplo, para você tratar a imprensa daqui da mesma forma como é tratada a 

imprensa do Chile. A política é definida pelo Global Comunication, já vem pronta da 

matriz, como falei. O que a gente faz é adaptar e validar com a gerencia geral daqui. 

Mesmo localmente, fazemos diferenciações. O funcionário de São Paulo é diferente do 

funcionário de Americana. Apesar dos dois trabalharem na mesma corporação e ter o 

mesmo tipo de informação, eles interpretam a informação de maneira diferente. Não só na 

política é diferente, mas também na forma de condução do processo, linguagem, 

abordagem, quem fala, como fala, onde fala, em que momento fala. Imagina só você se 

comunicar com sete unidades de venda, que estão espalhadas pelo país. O desafio é saber 

como você pode se comunicar para esses públicos diferentes. 

 
 
Aferição dos resultados 
 
 
Com imprensa, no passado já fizemos sondagem com alguns veículos e pretendemos este 

ano voltar a fazer, para saber se a empresa é transparente, se é fácil falar com porta voz, 

etc. A partir do momento que você trabalha com o relacionamento, mas muda algo na 

empresa, isso prejudica um pouco, mas a gente procura atender bem a todos. Com os 

funcionários, este ano, queremos melhorar a pesquisa de clima porque eu acho que há 

deficiências nesse instrumento e muitas oportunidades de melhoria. Em comunidade, não 

temos instrumentos nem previsão de medir. Queremos melhorar isso e manter um canal 

aberto com os segmentos inseridos em comunidade, para que mandem sugestões, inclusive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 – Entrevista na IBM 
 

 
Entrevistada: Andrea Bortolin Nery 
Cargo: Gerente de Comunicação 
 
 
A comunicação na IBM 
 
 

Temos publicações, revista interna, relacionamento com a Imprensa, murais, 

intranet, ações com a comunidade. Dentro de comunidade trabalhamos com universidades, 

associações, câmaras de comércio, blogueiros, algumas atividades com o governo. 

Cuidamos também de dois eventos internos de relacionamento do presidente com os 

empregados. Há também a área de comunicação executiva, que dá suporte aos principais 

executivos da companhia, presidente, diretores, na comunicação deles com os seus times 

internos, com a comunidade externa, ajudando-os a levar aos públicos as principais 

mensagens, de uma forma integrada, alinhada tanto com o mercado quanto com os 

públicos internos. 

Estamos o tempo todo ao lado dos executivos, para que na hora em que vai definir 

um evento com o público interno, por exemplo, essas reuniões tenham mensagens claras 

definidas quanto àquilo que vai impactar o clima organizacional ou não. Se há alguma 

notícia ou comunicação que tem que ser feita amplamente, a gente tem que analisar qual 

vai ser o tom, como é que vai impactar, como é que o executivo tem que se colocar. É um 

media training constante e restrito a um ambiente menor. Esse grupo de executivos pode 

ser chamado de um segmento dentro do público interno. 

 

 
Atividades para público interno 
 
 

Como veículos, temos a Intranet, que é customizada, e é novidade que a IBM trouxe 

para o mercado. Cada funcionário responde a perguntas que ajudam a formar o seu perfil 

funcional e de interesse por informações, e de acordo com esse perfil ele recebe noticias 

direcionadas. Por exemplo: se escrevo uma notícia sobre a unidade de softwares, então ela 



só vai para pessoas que se classificaram como público que se interessa ou precisa de 

informações sobre esse assunto. 

E tem também as notícias gerais, em que a gente tem que falar de estratégia e vai 

para todo mundo, assim  como as notícias globais, que são as notícias que vêm lá de fora. 

Na hora em que empregado se ‘loga’ na intranet, ele recebe a homepage com o nome dele 

e com as notícias que lhe interessam. Ou seja, a hompage dele dificilmente vai ser igual a 

de outra pessoa. Isso que é um tipo de segmentação em um nível mais profundo, diria até 

que individual. Além da intranet personalizada, temos murais, televisão nos elevadores. 

Em Hortolândia, por exemplo, como é um escritório horizontal, temos telões grandes. 

Temos ainda uma revista interna trimestral, chamada “O IBMista”, que vai para a 

casa dos empregados, uma newsletter semanal, o IBM Notícias, que é enviada toda quinta-

feira para o e-mail dos funcionários. Esses são os veículos tradicionais de comunicação. 

Aí, dependendo da campanha, da relevância do assunto, a gente desenvolve campanhas 

que fogem do convencional. 

Nós dividimos o público interno da seguinte forma: tem toda uma população e 

existem comunicações que precisam ser feitas para todo mundo ao mesmo tempo; para o 

corpo executivo, que normalmente tem as informações em primeira mão e mais 

estratégicas, recebe as informações antes do restante dos funcionários. A gente segmenta e 

três: executivo, gerente e não-gerente. Dentro de todo esse público, há ainda um quarto 

segmento, que é a equipe de vendas, que tem que ter notícias mais relacionadas a respeito 

de lançamento de soluções, posicionamento da IBM no mercado, como está a 

concorrência, etc. Para você ter uma idéia de como a gente segmenta, existem algumas 

quintas-feiras que a gente tem um tema que é só focado em gerente. 

Nesse caso, emitimos uma notícia para os gerentes, e depois sai adaptada para toda 

a população. Para os gerentes sai com ações que eles têm que tomar ou algum tema que 

vai ser levado à população na semana seguinte, e eles tem que saber com antecedência 

para se preparar. Então, dependendo do anúncio que a gente quer fazer, a gente segmenta 

o público, a gente “fatia” em grupos bem pequenos. 

A família para a IBM está inserida dentro do público interno, se a gente 

considerarmos o envio da revista para a casa dos empregados. Existem algumas outras 

ações com a família que são lideradas por recursos humanos, mas que tocam a família. 



Por exemplo, no Natal e no Dia das Crianças, existem ações para os filhos aqui dentro. E 

tem o que a gente chama de IBM  Club, onde as pessoas interessadas em determinados 

assuntos vão se juntando e vão formando grupos de interesse por assunto. Neles, os 

familiares podem participar de alguns grupos e isso também é uma forma de aproximar. 

 

Comunidade 
 
 

A gente tem um foco em governo, mas existe uma área dentro da IBM para relações 

governamentais, que é independente de comunicação. A comunicação realiza o 

relacionamento com analistas de mercado, de tecnologia, relacionamento com 

universidades, relacionamento com câmaras de comércio, associações, entidades de classe 

para levar a mensagem com o conteúdo IBM. Não temos um veículo específico para isso, 

são relacionamentos por e-mail, telefone, encontros. 

A gente tenta alinhar a necessidade do Business, do negócio IBM com o que a 

comunidade está buscando. Um exemplo é a educação. Tem dados de vários institutos de 

tecnologia dizendo que até 2010 vai ter um déficit de 10 milhões de empregados em 

serviços de tecnologia, então isso é um mal tanto para a IBM como para a comunidade 

porque haverá vagas disponíveis, mas não gente qualificada. É nesse tipo de aspecto que a 

gente tenta interagir com a comunidade, suportando os projetos que a IBM tem e 

comunicando para eles, como a parceria com o instituto Paula Souza, para formação. 

Então, a gente sempre tenta alinhar necessidade e estratégia de negócios com necessidade 

para comunidade. Mas são trabalhos mais pontuais, a gente não tem um programa 

sistemático, com freqüência e avaliação. 

Normalmente o que interessa para a população local é como está o desempenho da 

IBM, empregabilidade, principalmente num lugar como Hortolândia, que é um pólo de 

tecnologia. O que a gente comenta é que o que dá “ibope” lá é como está a saúde do 

negócio e quanto a IBM está investindo naquela localidade. Nós respondemos a essas 

questões via imprensa. Caso de Hortolândia é um pouco particular porque é uma 

comunidade muito grande e a gente tem um relacionamento muito forte com a prefeitura 

da cidade, com o governo lá da região e também com universidades, escolas infantis. As 



crianças vão inclusive lá visitar e conhece como é que funciona o centro de tecnologia 

porque quem está ali em volta vê aquilo como uma oportunidade futura de trabalho. 

Grandes capitais seguem o mesmo padrão. A gente tem um tratamento especial pro 

Sul porque é uma área em que a IBM tem investido nos últimos anos e a gente tem 

inclusive um assessor que fica em Curitiba e ele presta serviço para a IBM em toda a 

região Sul, falando uma linguagem específica e entendendo às necessidades locais. No 

nordeste, o volume é bem melhor. O grande foco são as cidade do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Hortolâncdia, Belo Horizonte. 

  

 
Imprensa 
 
 

A gente sempre tenta segmentar o público Imprensa até para não encher a caixa de 

e-mails dos jornalistas com notícias de tudo quanto é área da IBM, até porque a IBM é 

grande e nós não queremos que o jornalista perca o interesse. Então, a partir do segundo 

semestre de 2008, instituímos que são enviados no máximo 3 releases por semana para a 

imprensa. A IBM lá fora envia release todo dia, às vezes mais de um por dia e sem 

segmentar. E aqui isso não funciona. Temos mailings de jornalistas de tecnologia, de 

jornalistas de economia, negócios e empresa, e um mailing de responsabilidade social. Nós 

vamos segmentando para enviar para aquele jornalista só notícias que realmente vai 

interessar para ele e seu público. 

A gente olha muito a qualidade e não a quantidade de matérias que são publicadas. 

A gente gosta muito de trabalhar com veículos que são segmentados por indústria, como 

publicações específicas para o varejo porque a gente tem muita solução, muito conteúdo 

focado nos diversos segmentos do mercado. Portanto, há notícias específicas para varejo, 

petroquímica, automotivo, tudo bem segmentado. 

 

 
Política de comunicação 
 

Pensamos a política de comunicação por grupos de pessoas. Eu sou gerente de um 

dos grupos, que a gente chama de comunicação para negócios. Dentro dessa minha área 



eu tenho pessoas trabalhando comunicação para hardwares, para softwares e para duas 

áreas de serviço, que são consultoria de negócios e serviços de tecnologia.  

Assim como eu tenho esse grupo, existe uma pessoa só focando em comunicação 

interna cross Ibm, externa cross IBM e a gente trabalha muito alinhado em conjunto. 

Então, a estratégia de comunicação ela vem de várias camadas refletindo o que o negócio 

precisa. Além disso, tem as estratégias globais IBM que a gente tem que refletir aqui no 

nosso plano. Tem também as diretrizes e os processos que são mundiais. 

Cada grupo de negócios tem estratégias diferenciadas e eu tenho um plano para 

cada um desses quatro grupos que estão abaixo de mim, e depois eu consolido num plano 

único. É bem complexo. A gente costuma dizer que a IBM é composta por várias empresas 

dentro de uma só, tem várias unidades de negócios e para cada uma a gente tem que olhar 

as necessidades daquele time. 

 

 
Aferição dos resultados 
 
 

O departamento de comunicação da IBM acredita estar alcançando seus objetivos, 

e para medir isso realiza pesquisas de clima organizacional em conjunto com o RH. Essas 

pesquisas visam medir e desenvolver planos para melhorar a comunicação na companhia. 

Há um bom o grau de sintonia das atividades de comunicação institucional. Mas dois 

pontos podem ser melhorados: desenvolver melhor as ferramentas de comunicação e 

entender um público novo que pode ser atendido, com novo comportamento, que é a nova 

geração, nascida com o crescimento da tecnologia e que espera cada vez mais soluções e 

informações para questões tecnológicas. 

esse quesito, entendo que as empresas reconhecem esse novo nicho, mas ainda não 

souberam entender como desenvolver uma comunicação para atender esse perfil de 

público. A meu ver, a internet segmenta ainda mais a comunicação com blogs, youtube e 

outras formas, o que sugere um novos perfis de publico, para os quais empresas devem se 

voltar. 

 
 
 
 



Anexo 5 – Entrevista na Rhodia 
 

 
Entrevistada: Odete Afonso Duarte 
Cargo: Diretora de Comunicação Corporativa 
 
 
A comunicação na Rhodia 
 

Temos murais, internet, intranet, ações com a comunidade também, publicações, 

eventos e outras atividades de suporte ao presidente. Às vezes, a comunicação passa uma 

mensagem de que quer uma participação, ou temos que administrar uma crise, porque 

quando você tem uma crise é algo institucional e, conseqüentemente, vai afetar a 

companhia. Temos também a parte de gerenciamento de projetos sociais, patrocínios e 

também a administração do instituto Rhodia. O instituto Rhodia funciona como um 

instrumento de relacionamento com a comunidade. 

 

 
Atividades de comunicação interna (Empregados) 
 

Para funcionários, temos a revista interna “Entre Nós”, que é um canal que atinge 

o funcionário e também a família. Hoje, eu diria que atingimos a família dos funcionários 

principalmente através da revista ou pela participação no evento “Portas abertas”. A 

revista é um canal formal que a empresa mantém com os funcionários para que eles 

possam conhecer os objetivos da companhia, o andamento dos negócios, os clientes, 

produtos, filosofia, valores, etc. E é uma revista que atinge todos os funcionários. 

Eu tenho o jornal mural, que é quinzenal e está presente em setores industriais, e 

escritórios, mas principalmente com foco nas fábricas. A gente sabe que o pessoal das 

unidades fabris gosta de ler o mural. E recebem a revista, mas quem está na produção está 

muito centrado na sua máquina, na sua baia, computador, processo. É diferente do 

escritório, em que você consegue se relacionar pessoalmente com mais pessoas. 

Os murais eles são segmentados. Nós temos informações que nós chamamos de 

corporativas, que é aquilo que todo funcionário deve conhecer em relação à empresa, e 

tenho notícias que são segmentadas. Por exemplo, se acontece um evento na minha fábrica 

em São Bernardo do Campo que é muito especifico, eu não vou colocar no mural de 



Paulínia, exceto se é um complemento de alguma atividade para que eles também 

conheçam o envolvimento naquele assunto. Tem essa preocupação que não é só com o 

canal, mas com a particularidade da mensagem para aquele público, ou seja, qual 

informação que a empresa gostaria que os funcionários recebessem e que ao mesmo tempo 

seja algo que agregue valor. 

A gente não pode esquecer que comunicação interna tem que agregar algum valor, 

ela não pode ser só uma mensagem para que meus funcionários saibam que estou no 

mercado tal e com o  produto tal. Eu tenho que desenvolver uma  maneira de buscar a 

integração das pessoas, mas que também seja uma ferramenta que agregue valor ao 

funcionário, seja em conhecimento ou em vocabulário. 

Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso nivelar a linguagem por baixo e 

também não pode ser em um nível muito alto. A gente tem que colocar a comunicação num 

nível que seja aceitável para que todos possam absorver conhecimento, mas também para 

que aquele que possui um linguajar mais refinado não sinta que aquela linguagem não o 

atinge. 

Eu tenho um canal interno que é o Tele Rhodia, que é um veiculo eletrônico que 

leva mensagem on-line, que são textos mais curtos, sobre os quais temos uma urgência em 

passar para os funcionários. Tem a versão regional (por fábrica) e também geral. Ele traz 

notícias de algo que vai acontecer, com complementos na intranet. Também é utilizado 

quando acontece alguma coisa muito importante na empresa e eu preciso comunicar 

imediatamente. Eu também tenho uma editoria nos murais, que se chama Última Hora, que 

traz informações urgente. 

Há ainda correspondências do presidente da companhia para os funcionários, mas 

isso é muito específico e com pouca freqüência. Temos também um canal eletrônica que é 

mundial, que é quando o nosso presidente mundial quer passar alguma informação para 

todos os funcionários. E essa mensagem nós recebemos e traduzimos para português e 

espanhol. Outro é um veículo eletrônico, que é internacional da Rhodia para os executivos, 

uma newsletter eletrônica com periodicidade bimestral. Possui informações mais 

estratégicas, tanto é que nós não podemos repassar para todos esse tipo de informação. 

Tem também um outro canal eletrônico chamado Rhodia News, que ele vai para os 

executivos ou lideranças e traz mais notícias do dia-a-dia da companhia. Mas quando nós 



vemos que sai uma notícia muito importante nesse veículo e de interesse mais amplo, 

imediatamente passamos para português e mandamos para todo mundo. Então, o 

importante não é só o canal, mas também o filtro para atingir o público que você deseja. 

Hoje temos canais que permitem que em meia hora a gente rode uma informação para todo 

mundo da corporação. 

Quando eu falo em nível executivo, eu tenho de diretores para cima, que recebem 

informações estratégicas, inclusive vindas da matriz, na França. Depois, eu tenho a revista 

que vai para todos, o TeleRhodia que atende a todos que tem uma estação de trabalho 

(desktop) e, dependendo da notícia, a gente passa isso para o mural, que é aquele também 

para todos, com algumas particularidades locais. E para o nível gerencial da Rhodia, a 

gente tem um canal que é eletrônico mesmo, via e-mail, além de uma reunião quatro vezes 

por ano com esse corpo gerencial. Nós não temos nenhuma publicação específica para 

esse público, qualquer informação importante para esse público a gente faz via e-mail. 

O Portas Abertas é um evento anual em que nós convidamos a família para que ela 

conheça mais sobre o local de trabalho de se ente, saiba mais sobre a empresa, sempre 

com o propósito de agregar valor. Nesse sentido, nós covidamos os executivos da unidade 

em questão, para fazer uma apresentação na linguagem acessível e específica para o 

“portas abertas”, em que a gente usa figuras, mostra exemplos, gráficos. Em clima 

descontraído, fazemos com que os visitantes possam entender de uma maneira mais 

simples onde os produtos da Rhodia estão inseridos. 

Além disso, a gente tem sempre uma palestra em abordamos finanças domésticas, 

segurança ou saúde, para agregar valor para eles. Em paralelo, há sempre uma atividade 

para os filhos dos funcionários. A gente tem oficinas de química, de desenho, pintura, 

sempre tem uma atividade. Buscamos envolver a família com a vida da empresa ou da 

fábrica em questão. 

 

 
Comunidade 
 
 

Eu tenho um boletim que é quadrimestral para a comunidade que está no entorno 

da fábrica. Junto com o diretor, fazemos um levantamento de público para saber o que é 

importante. Isso é feito junto aos gerentes e diretores, para saber que públicos são mais 



importantes para aquelas unidades. Nós temos uma interação com o gerente da área e 

temos um banco de dados com os públicos, endereço dos públicos, etc. Porque a gente 

busca fazer um mapeamento para saber de quem estou próxima e quem é importante para 

Rhodia. Interessa saber quem são as pessoas que estão próximas da unidade industrial, 

qual é o perfil, como fazer contato com eles.  

Para nós é importante saber quem é essa vizinhança e dizer para ela o que a gente 

faz. Dizer o que nós fazemos, o que nós vendemos, dizer que aquela coisa branca que sai 

não é fumaça, é vapor, e assim por diante. Junto às áreas, a gente atualiza anualmente o 

mailing e nós mandamos o boletim quadrimestral. Nós estávamos fazendo uma 

comunicação única para todas as comunidades porque muitas utilizam os jornais locais, 

mas nós não, a gente precisa passar uma mensagem diferente para a comunidade local. 

Então, decidimos que vamos continuar com a comunicação direta com a 

comunidade baseada na expectativa da comunidade. Tratamos de temas de maior 

interesse, temas ambientais, de segurança, de saúde e agora a gente quer fazer alguma 

coisa assim, conhecendo mais a expectativa da comunidade pelo relacionamento que a 

empresa tem com ela. Há um comitê nas fábricas que vai nos ajudar a identificar naquele 

momento qual informação é interessante para passar para comunidade. Então, o boletim 

que nós temos não estava segmentado por região, mas este ano ele passa a ser segmentado 

por região. Então, teremos seis boletins diferentes. 

Na comunidade, nós temos perfis parecidos, mas eu prefiro identificar por 

expectativa de cada um. Então, vou tentar alinhar aquilo que eu tenho de mensagem com o 

que ele espera conhecer da companhia. A gente quer atingir o público que se interessa por 

aquilo e queremos que a informação chegue na mão da pessoa correta. A partir do comitê 

das fábricas, vamos trabalhar para conhecer melhor os públicos locais e oferecer 

mensagens e conteúdos que atendam aos seus interesses. 

A gente sempre busca em relação ao público fazer essa dupla entre o pessoal e o 

impresso. Então, além dos boletins para a comunidade, eu também tenho atividades de 

relacionamento com a comunidade. Para a comunidade, há o “portas abertas 

comunidade”, que no ano passado recebeu cerca de duas mil pessoas nas fábricas. Esse 

programa visa fazer com que a comunidade conheça a empresa, mas também que a gente 

possa agregar algum valor. Não é só vir e olhar a fábrica, mas buscar algo que atenda ao 



propósito do que gostaríamos de transmitir. Nesse caso, eu procuro um profissional dentro 

da fábrica que conheça o assunto em questão e que possa fazer uma apresentação sobre o 

tema e mostre o que a gente tem relacionado. Nunca a visita é padrão. Então, quem vem 

conhece o institucional, mas ao mesmo tempo ele está no contexto porque nós não estamos 

aqui para atender todo mundo que quer dar uma volta e conhecer uma unidade industrial. 

Resumindo, para a comunidade temos o boletim, a oportunidade de receber a 

comunidade na fábrica e também a gente busca fazer um apoio a algum projeto social. A 

gente sempre busca trabalhar em parceria com a comunidade. Eu tenho que ter alguém 

ligado á comunidade e que me ajude a implantar um projeto. Assim, criamos, por exemplo, 

o projeto Paulínia, que atende 900 alunos com o projeto memória local. Em Santo André, 

começa a partir de fevereiro um projjeto educacional em parceria com a secretaria 

municipal. 

 
 
Imprensa 
 

 

A cada dois anos, fazemos uma sondagem junto a editoras e repórteres para saber 

como está a imagem da empresa. No setor químico, de acordo com repórteres, a Rhodia é 

a empresa mais aberta a falar com os jornalistas, a dar retorno. A imprensa foi sempre um 

público importante para a Rhodia por ser formador de opinião. Nós não fazemos grandes 

campanhas publicitárias, então a gente tenta buscar mais cobertura com o jornalismo. A 

imprensa é um público muito reconhecido dentro da companhia, por ela ser o canal em 

que podemos disseminar uma informação da Rhodia. 

Temos uma política e regras de relacionamento com a imprensa. Buscamos um 

contato freqüente, mas não tenho nenhum veículo especifico para isso. Em geral, buscamos 

promover encontros para trocar informações. Temos muitas informações de interesse 

restrito a veículos técnicos. Procuramos não ficar enviando informações de caráter 

específico para a imprensa em geral. Fazemos uma segmentação pelo tipo de informação e 

pelo veículo, observando se é pertinente mandar uma informação para este ou aquele 

jornalista ou órgão de imprensa. Temos que saber que tipo de informação é pertinente 

para aquele veículo. 

 



 
Política de comunicação 
 
 

Temos uma área internacional, para a qual me reporto, que cuida do grupo Rhodia. 

Muito do que a gente faz aqui já está alinhado a essa política mundial. No Brasil, a gente 

já se destaca porque já temos uma consciência do modo de trabalhar comunicação mais 

avançado do que em outros paises. Muitas vezes, servimos de referêrncia para práticas que 

a Rhodia pode adotar. Aqui temos um política diferente porque conseguimos trabalhar 

temas variados da companhia. A política é desenhada pela comunicação, mas tem o aval 

do presidente. Existem as linhas gerais, mas fazemos adaptações locais. A política pode 

sofrer adaptação de acordo com a característica regional. 

 
 
Aferição de resultados 
 
 

Fizemos uma pesquisa em 2006 para saber se o público lia os veículos, se ele se 

sentia mais bem informado e se ele gostava da forma. Tivemos uma pontuação para nós 

muito boa. Comparando a Rhodia com outras empresas, observa-se que o nosso 

desempenho em nível de satisfação público interno está á frente na companhia. Segundo 

um dos indicadores, as pessoas estão lendo e comentando mais as notícias. Outro 

indicador é o número de acessos dos veículos pela intranet. Com a comunidade, as 

informações que temos são de que a posição é muito favorável. No entanto, não foi possível 

ainda medir as expectativas dos públicos em relação à comunicação, uma vez que isso 

exige um trabalho mais amplo. 

Entendemos que estamos em um patamar bom, mas poderíamos desenvolver outras 

atividades que nos permitissem ter um conhecimento maior da comunidade e atender suas 

expectativas. Assim teremos sempre a tendência de querer desenvolver algo mais, a partir 

do conhecimento do perfil e expectativas dos públicos. 

 
 

 


