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RESUMO 
 

A presente investigação tem como objetivo analisar as representações das Relações 
Públicas na literatura brasileira contemporânea, pontuando as vinculações entre este 
campo científico e profissional e sua abordagem na esfera literária. Numa 
perspectiva interdisciplinar, pretende-se avaliar as imagens reproduzidas na 
literatura acerca da profissão de Relações Públicas, ponderando se essas 
representações correspondem às definições sistematizadas neste campo de 
conhecimento. Para tanto, desenvolveremos um estudo qualitativo focado na análise 
da narrativa ficcional literária intitulada A Encantadora de Gente, de Sandra Lima, 
que apresenta como um de seus personagens uma relações-públicas. A obra 
explora elementos vinculados aos pressupostos teóricos da área e também ao 
cotidiano profissional dos relações-públicas, difundindo esse campo da 
Comunicação Social no País. Com base na relação entre literatura, sociedade e 
ciência, esta investigação demonstra que o processo de construção de 
conhecimento sobre as Relações Públicas, sobretudo por parte dos estudantes 
desta área, também pode se desencadear de forma lúdica. 
 
Palavras-chave: Ciência. Imagem. Literatura. Relações Públicas. 

 
ABSTRACT 

 
This research aims at analyzing the representations of public relations in 
contemporary Brazilian literature, pointing out the links between this field and its 
scientific approach in the literary field. From an interdisciplinary perspective, this 
study intends to evaluate the images reproduced in contemporary literature about the 
profession of Public Relations, pondering whether these representations correspond 
to the scientific definition of this area. Therefore, a study focused on the analysis of 
the Brazilian fictional narrative: A Encantadora de Gente, by Sandra Lima will be 
developed. This book has, as one of the main characters, a PR professional and also 
explores elements linked to the theoretical assumptions of the area and the 
professional routine of public relations, broadcasting this field of Social 
Communication in Brazil. Based on the relationship between literature, science and 
society, this research demonstrates that the process of building knowledge about PR, 
especially by students in this area, can also be triggered in a playful way. 
 
Keywords: Science. Image. Literature. Public Relations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência das Relações Públicas nasceu nos Estados Unidos da América, se 

desenvolveu e ganhou reconhecimento naquele país, já no dealbar do século XX, 

muito embora alguns autores não desconsiderem o fato de que os princípios deste 

campo já tenham sido explorados desde tempos remotos. No Brasil, essa área 

científica e profissional pode ser considerada um pouco mais nova e, por certo, 

menos reconhecida socialmente, sendo que as imagens em torno dela, muitas 

vezes, confundem-se com definições superficiais e equivocadas.  

Margarida Maria Krohling Kunsch (2009), uma das referências da área, 

reforça este pensamento e explica que, ao traçarmos um paralelo com a visão 

tradicional das Relações Públicas, percebemos, por exemplo, que, há algumas 

décadas, como no período ditatorial brasileiro, o trabalho dos relações-públicas no 

Brasil era muito fragmentado e, por assim dizer, periférico. Resumia-se, como 

explana esta autora, às relações com a imprensa e governo, reduzindo o amplo 

leque de atividades e princípios desta profissão, o que contribuiu, inclusive, à 

formação de estereótipos em torno dela. As tarefas centrais de um relações-

públicas, por muito tempo, teve como foco a divulgação da imagem corporativa e, 

principalmente, organização de cerimonial e eventos.  

Atualmente, não apenas o mundo mudou, mas as empresas e seus gestores 

também, para não dizer das reconfigurações protagonizadas pelos públicos que se 

relacionam com as organizações. Portanto, o papel das Relações Públicas não pode 

mais ficar restrito a um único setor ou a atividades meramente técnicas, tal como a 

história desta área nos revela (MOURA, 2008; KUNSCH, 2009). Se analisarmos a 

atuação desses profissionais nas empresas contemporâneas, veremos que eles 

trabalham em conjunto com diversos outros profissionais e setores, participando da 

gestão estratégica, assessorando a direção no cumprimento da missão e dos 

valores institucionais. 

É com base nessa percepção “moderna” (KUNSCH, 2011) que estruturamos 

a presente investigação, isto é, partindo do pressuposto de que as Relações 

Públicas vêm, paulatinamente, sendo reconhecidas na sua abrangência, 

complexidade e importância. Nesta linha de raciocínio, instiga-nos avaliar se o 

conhecimento sobre esta área vem sendo partilhado em múltiplos e distintos 

suportes, não apenas nos livros acadêmicos e eventos científicos, mas, inclusive, 
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nas obras literárias. Assim, investigaremos, neste estudo, as representações das 

Relações Públicas na literatura brasileira, mais especificamente em uma obra 

ficcional contemporânea intitulada A Encantadora de Gente, de autoria de Sandra 

Lima. 

Numa perspectiva interdisciplinar, pretende-se avaliar as imagens 

reproduzidas na literatura contemporânea acerca da profissão de Relações Públicas, 

considerando se essas representações correspondem à definição científica desta 

área. Também é de interesse específico desta investigação estimular a 

aprendizagem sobre as Relações Públicas a partir de distintos suportes de 

conhecimento, como as obras literárias brasileiras. Sua importância revela-se, entre 

outros aspectos, pelo ineditismo dessa proposta acadêmica e pela possibilidade de 

contribuir, ainda que de forma bastante singela, com o debate sobre a ampliação do 

conhecimento em torno deste campo da Comunicação Social, tanto entre estudantes 

e profissionais da área, como entre outros interessados.  

Este estudo se originou da pesquisa de Iniciação Científica sobre tema 

semelhante, que focou uma obra literária fictícia da América do Norte, em específico, 

dos Estados Unidos, utilizando como estudo de caso o livro A Janela de Overton, 

best-seller do autor Glenn Beck. Essa pesquisa, apresentada em diversos eventos 

científicos nacionais (ANEXO B; ANEXO C; ANEXO D) e publicada na Iniciacom - 

Revista Brasileira de Iniciação Científica (GUIMARÃES; LISBOA, 2013), suscitou o 

interesse pela identificação e análise de obras literárias do Brasil1, país onde as 

Relações Públicas, num movimento diferente daquele protagonizado nos Estados 

Unidos, passam, ainda, por processo de reconhecimento social e amadurecimento.   

Esta monografia, portanto, tem como objetivo identificar e analisar as imagens 

das Relações Públicas expressas na literatura de uma sociedade que ainda está 

desenvolvendo seus próprios estudos e imagens sobre a profissão. Com base na 

relação entre literatura, sociedade e ciência, esta investigação demonstra que o 

processo de construção de conhecimento sobre as Relações Públicas, sobretudo 

por parte dos estudantes desta área, também pode se desencadear de forma lúdica 

e interdisciplinar.  

                                                             
1
 Interessante pontuar que, ao realizar o levantamento das obras literárias brasileiras cujos personagens fossem 

identificados como relações-públicas, apenas três livros foram selecionados, dois romances (A Encantadora de 
Gente, de Sandra Lima, e Assalto ao Banco Central, de J. Monteiro e Renê Belmonte) e um conto (Seminário 
dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles). Entretanto, Assalto ao Banco Central e Seminário dos Ratos não se 
encaixavam nos propósitos deste estudo, inclusive porque a descrição dos personagens não contemplava um 
conjunto de informações ricas ao confronto com o campo teórico das Relações Públicas.  
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A metodologia desta pesquisa baseia-se em duas etapas. Primeiramente, 

será realizada uma revisão bibliográfica sobre os eixos centrais deste estudo: a 

literatura e as Relações Públicas. Nessa etapa, o foco será dado ao conceito de 

literatura, explorando o debate sobre a sua influência na mente dos leitores e da 

sociedade, assim como as vinculações entre os panoramas sociais e os conteúdos 

da obra literária. Na área das Relações Públicas, por sua vez, exploraremos o seu 

conceito como ciência e profissão, para que possamos respaldar nossas análises 

sobre as congruências ou incompatibilidade da definição das Relações Públicas pela 

obra literária. A segunda etapa metodológica diz respeito a um estudo de cunho 

qualitativo, fundamentado na análise do conteúdo da obra A Encantadora de Gente. 

Procederemos, assim, à leitura e análise dessa obra literária, avaliando, à luz das 

definições científicas desta área, a narrativa construída em torno da personagem 

identificada como relações-públicas, Olga, protagonista deste enredo. Essa análise 

será enriquecida com partes dos depoimentos da autora Sandra Lima, resultantes 

da entrevista (APÊNDICE A) que a escritora concedeu a esta monografia.  

Seguindo essa linha de raciocínio, o primeiro capítulo deste trabalho 

apresenta uma breve introdução à teoria literária, na qual se problematiza a 

influência da sociedade na literatura e vice-versa. O segundo capítulo explora o 

universo teórico das Relações Públicas, focando-se primeiramente nos conceitos 

pertinentes a esta área profissional e algumas das funções exercidas pelos relações-

públicas. O terceiro e último capítulo apresenta a obra literária A Encantadora de 

Gente, de Sandra Lima, e a relaciona com a teoria das Relações Públicas, 

confrontando as ações desempenhadas pela personagem com a fundamentação 

teórica da área. 
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2 LITERATURA E SOCIEDADE: FICÇÃO, RETRATO, PROPOSIÇÕES   

 

Com o objetivo de compreendermos a problemática exposta nesta 

investigação, referente às representações das Relações Públicas na literatura 

ficcional brasileira, precisamos nos debruçar sobre o conceito de literatura e sobre o 

complexo debate em torno das relações entre literatura e sociedade. Assim, neste 

capítulo, percorreremos caminhos teóricos que nos possibilitam esse entendimento, 

em especial sobre as características da literatura ficcional e sobre as possibilidades 

de influência das obras na construção de conhecimento sobre temas específicos, a 

partir do retrato de uma realidade ou de simplificações sobre o assunto.  

  

2.1 Literatura: conceituações (im)possíveis 

 

Atualmente existem diversos meios para se estabelecer a comunicação, seja 

de uma pessoa para outra, de um grupo a outro, ou a ampla comunicação de uma 

empresa para com seus públicos de relacionamento. Para esses processos, 

diversas técnicas são utilizadas, sendo a escrita uma delas. Audemaro Taranto 

Goulart (1983) explica que, dentre todos os recursos de comunicação, a linguagem 

escrita é um dos mais antigos, remontando a 4000 a.C., com os sistemas  

rudimentares aparecendo muito antes dos primeiros alfabetos, que foram 

organizados quase dois milênios mais tarde. Quando falamos na linguagem escrita 

também nos referimos à potencialidade artística e literatura, uma vez que a palavra 

é a matéria-prima da literatura (GOULART, 1983). 

Assim, para apresentarmos o estudo sobre as relações entre a literatura e a 

sociedade, precisamos, primeiramente, explicar o que se compreende por linguagem 

literária e não literária. Ao falarmos de um texto literário e um texto técnico, portanto, 

não literário, a diferença básica está na linguagem utilizada, “[...] o texto técnico vale-

se eminentemente da linguagem denotativa, enquanto o texto literário faz amplo uso 

da linguagem conotativa” (GOULART, 1983, p. 8, grifo do autor). O mesmo vale para 

textos científicos, já que esses também se constituem pela recorrência à linguagem 

denotativa, utilizando o sentido original das palavras, evitando múltiplas e distintas 

interpretações. Nos textos com essa característica, para que haja precisão e clareza, 

as ideias devem ser apresentadas de maneira que não deem margem à 

ambiguidade. Solange Gomes da Fonseca (2010) explica que o uso das palavras na 
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linguagem científica deve ser preciso, sem espaço para mais de uma interpretação e 

respeitando as normas da língua culta. Além disso, deve ser direta e específica para 

explicar um problema e expor sua solução.  

Para que haja clareza da expressão numa linguagem científica é 
necessário que haja, primeiro, clareza das ideias. [...] Numa 
construção textual as regras não podem ser ignoradas pelo seu 
redator, ele deverá primar pelo domínio e uso das propriedades da 
linguagem científica para evitar exposições subjetivas ou ambíguas. 
[...] Uma linguagem científica é clara e precisa quando, respeitam 
(sic) as normas cultas da língua, usando palavras cujo significado 
não é ambíguo para o leitor e degine (sic) os termos utilizados, 
usando referenciais empíricos e quantitativos. (FONSECA, 2010, p. 
1).  

 
Com relação a esses pontos, René Wellek e Austin Warren (2003) explicam 

que, comparada com a linguagem científica, a linguagem literária pode até mesmo 

parecer deficiente, pois “É abundante em ambiguidades [...] é cheia de homônimos, 

categorias arbitrárias ou irracionais [...] é permeada de acidentes históricos, 

lembranças e associações. Em uma palavra, ela é altamente ‘conotativa’” (WELLEK; 

WARREN, 2003, p. 15). Além dessas características, a linguagem literária tem uma 

vertente expressiva, isto é, comunica mais do que o simples signo, comunica o tom, 

a postura e o sentimento do falante ou escritor. Por ser conotativa, ela altera os 

significados das palavras, possibilitando diferentes interpretações, dependendo do 

contexto em que estão inseridas.  

Nessa perspectiva, Wellek e Warren (2003) salientam que a linguagem 

literária não é puramente referencial, já que não formula e expressa simplesmente o 

que diz, mas também tem como uma de suas funções influenciar a postura do leitor, 

persuadi-lo e, não raramente, modificá-lo. Este tipo de linguagem enfatiza o próprio 

signo, o simbolismo sonoro e semântico da palavra. Por exemplo, enquanto o 

padrão sonoro é menos importante em um romance, ele se salienta em certos 

poemas líricos.  

[...] as distinções entre o uso literário e o uso cientifico parecem 
claras: a linguagem literária está muito mais profundamente 
envolvida na estrutura histórica da linguagem; ela enfatiza a 
consciência do próprio signo; ela tem seu lado expressivo e 
pragmático, que a linguagem científica sempre desejará, tanto 

quanto possível, minimizar (WELLEK; WARREN, 2003, p. 16). 

 

Entretanto, ainda há mais um tipo de linguagem que devemos estabelecer 

distinção em relação à literária: a linguagem cotidiana. Esta também tem uma função 

expressiva, contudo, pode incorrer em desvios da norma culta e de mudanças 
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contextuais da linguagem histórica. É fácil entender a diferença entre a linguagem 

cotidiana e a literária ao imaginarmos uma conversa do dia-a-dia, sem grande 

complexidade, e então compararmos com uma obra ou um poema que explora os 

recursos da linguagem de forma a organizá-los, comprimi-los e utilizá-los para 

transmitir uma ideia, muitas vezes de forma metafórica. A linguagem literária utiliza 

de diversos recursos linguísticos2 que a tornam muito mais complexa, já a cotidiana 

é primordialmente comunicativa e não há necessidade de tais recursos (WELLEK; 

WARREN, 2003). 

As distinções entre linguagens podem parecer claras se, analiticamente, 

confrontarmos os vários tipos, porém, no que toca à conceituação sobre a literatura, 

sua definição é um pouco mais complicada. A literatura é comumente aceita como 

arte escrita, tudo aquilo que se vale de texto, na sua dimensão estética, para 

transmitir um pensamento. Muitos a caracterizam apenas como os “clássicos”, ou as 

“grandes” obras, como as de Shakespeare, Cervantes, Marcel Proust e Camões, 

para citarmos apenas alguns, outros a caracterizam como obras históricas ou 

mesmo fictícias, de forma geral.  

Para Jorge Luis Borges, “Clássico é aquele livro que uma nação ou grupo de 

nações [...] decidiram ler como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, 

profundo como o cosmo e capaz de interpretações sem término” (BORGES, 1974 

apud PERRONE MOISÉS, 1998, p. 149). Para Borges (1974), a distinção entre o 

clássico e o não-clássico, o que faz uma obra perdurar, não é tanto alguma 

característica que lhe é intrínseca, e sim a escolha de lê-la de determinada maneira. 

Desta forma, ainda que existam autores clássicos reconhecidos de maneira 

relativamente universal – como Dante, Balzac, Tolstói ou o próprio Borges –, outros 

são elegidos como tais apenas dentro de um país ou grupo de países. Acerca dessa 

idéia, Italo Calvino apresenta a seguinte explicação:  

Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por 
ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, 
inesperados, inéditos. Naturalmente isso ocorre quando um clássico 
“funciona” como tal, isto é, estabelece uma relação pessoal com 
quem o lê. Se a centelha não se dá, nada feito: os clássicos não são 
lidos por dever ou por respeito mas só por amor (CALVINO, 2002, p. 
13). 

 

                                                             
2
 A metáfora é um recurso linguístico importante para compreender os mecanismos da fala. Ela possui liberdade 

e permite que a comunicação seja autônoma e perspicaz ao ser compreendida. A metáfora é uma poderosa 
ferramenta da argumentação e pode ser utilizada para diminuir o grau de formalidade da comunicação, além de 
buscar no repertório do leitor uma imagem para que este entenda o conteúdo proposicional do texto. 
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Assim, considerada como o conjunto de obras clássicas ou não, a literatura, 

em primeira análise, remete ao questionável sentido de que se configura como o 

óbvio, como afirma Roberto Acízelo de Souza (2004), em seu livro Teoria da 

Literatura. Ao perguntarmos o que é literatura para uma pessoa que não se ocupe 

do assunto profissionalmente, é possível que a resposta seja um tanto superficial. 

“Se insistirmos, a resposta será algo equivalente ao seguinte: ‘Bem, literatura é uma 

obra escrita, quero dizer, um romance, um livro de poesias, ou de contos’” (SOUZA, 

2004, p. 5).  

Tal resposta não seria suficiente para chegarmos à complexidade do termo, 

mesmo porque o conceito de literatura, como pontua o autor, se tornou difuso e 

culturalizado. Difuso, porque a palavra literatura corresponde a inumeráveis 

significados e exemplos mais ou menos semelhantes entre si; culturalizado, pelo fato 

de corresponder a algo tão normal, ordinário e aceito comunitariamente, que parece 

não haver dúvida em sua definição (SOUZA, 2004). Acontece que definir literatura, 

de fato, não é tarefa fácil, e existem diversas abordagens possíveis. 

O dicionário Aurélio (1986, p. 845, grifo do autor) apresenta a seguinte 

definição: “Literatura [Do lat. Litteratura.] S.f. 1. Arte de compor ou escrever 

trabalhos artísticos em prosa ou verso. 2. O conjunto de trabalhos literários dum país 

ou duma época. 3. Qualquer dos usos estéticos da linguagem [...] 4. A vida literária. 

S. A carreira das letras. [...] 7. Qualquer dos usos estéticos da linguagem: literatura 

oral [p.v.] 8. Fam. Irrealidade, ficção: Sonhador, tudo quanto diz é literatura [...]”. O 

dicionário ainda expõe muitas outras definições, que não atendem, diretamente, aos 

propósitos desta investigação. Ao procurarmos a origem da palavra, no latim, temos 

"litterae", que significa "letras", e, nesse conceito, literatura significa um conjunto de 

saberes e habilidades em torno das letras, da cultura e da palavra escrita.  

A literatura é comumente associada à estética, ou seja, é quando um texto 

literário proporciona certas sensações ao leitor, como emoção, tristeza, prazer, 

reflexões sobre a própria vida e a existência, entre outras. Nessa linha de análise, 

Aristóteles define a literatura como arte: “Arte Literária é mimese3; é a arte que imita 

a palavra”. Alceu Amoroso Lima (1954), por sua vez, explica a literatura, também, 

como arte e a diferencia das outras artes, da seguinte maneira: “A distinção 

entre Literatura e as demais artes vai operar-se nos seus elementos intrínsecos, a 

matéria e a forma do verbo” (LIMA, 1954, p. 54-55). Algumas definições são 
                                                             
3
 Mimesis, ou mimese, significa, em grego, imitação ou representação. 
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bastante específicas e relacionam a literatura a textos escritos que estimulam 

impressões sentimentais ou provocam alterações nos estados de espírito 

(GOULART, 1983. Afrânio Coutinho (1978) faz a seguinte constatação, em seu livro 

Notas de teoria literária: 

 
A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a 
realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida 
através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os 
quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver 
outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de 
realidade de onde proveio (COUTINHO, 1978. p. 9-10). 

 

Diante do exposto, é possível definirmos literatura como obras artísticas 

escritas, como romances, crônicas, contos, livros de poesias, ou até mesmo nos 

restringir aos “grandes livros”, ou melhor, àqueles que são historicamente 

considerados clássicos literários pela comunidade científica e especialistas no 

assunto, como vimos anteriormente. Entretanto, não haveria um problema nessa 

vertente de explicação? Significa que, se uma obra não tiver grande repercussão, 

em termos de público e/ou por suas qualidades estéticas, não se define como 

literatura? Há obras que circulam no mundo inteiro, mas não são literatura, e outras 

que podem ser pouco conhecidas, mas são fiéis exemplos de linguagem e 

construção literária.  

Nesse sentido, outra forma de tentar expressar o conceito de literatura leva-

nos a entendê-la como a escrita “imaginativa” (EAGLETON, 2003), ou seja, a ficção. 

Todavia, como pontua Eagleton (2003), não seria um equívoco colocar na mesma 

categoria de “imaginativo” as obras de Shakespeare e os sermões de John Donne?4 

Ou então obras de Bunyan5 e O Leviatã, de Thomas Hobbes? Acontece que a 

distinção entre fato e ficção também não se encaixa, claramente, nos propósitos da 

presente investigação. A literatura pode se fundar, em grande parte, na escrita 

criativa, ou imaginativa, como citado acima, mas também inclui margem considerável 

de escrita factual, tais como obras de história, filosofia e ciências naturais, por 

exemplo, que, em muitos casos, também podem ser nomeadas como obras literárias 

(SOUZA, 2004). 

                                                             
4
 John Donne (1572–1631) foi um poeta jacobino inglês e o maior representante dos poetas metafísicos da 

época. Sua obra é notável pelo estilo sensual e realista e sua poesia é conhecida por sua linguagem vibrante e 
metáforas engenhosas. 
5
John Bunyan (1628–1688) foi um escritor cristão e pregador e autor de The Pilgrim's Progress (O Peregrino), 

uma das obras cristãs mais conhecida de todos os tempos. 
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Se a tratarmos como manifestação artística, a literatura tem como finalidade 

recriar uma determinada realidade a partir da visão do autor que a escreve, levando 

em conta seus sentimentos, pontos de vista e técnicas narrativas. José de Nicola 

(1998) explica que a real diferença entre literatura e outras manifestações está na 

matéria-prima por ela utilizada, a palavra, que transforma a linguagem e seus meios 

de expressão.  Ao seguirmos a definição dos formalistas russos6 podemos definir 

literatura não por ser “imaginativa” ou factual, como vimos até o momento, mas sim 

por empregar a linguagem de uma forma peculiar. Em seu livro, Terry Eagleton 

(2003) cita o crítico russo Roman Jakobson, que explica literatura como uma 

“violência organizada contra a fala comum”, pois a literatura intensifica e transforma 

o discurso cotidiano, afastando-o do senso comum. Logo, é uma linguagem que 

chama a atenção do leitor, que pode estar acostumado a textos menos “lapidados” 

quanto a sua estrutura e significação da narrativa.  

Nesse sentido, os formalistas consideravam a literatura como uma reunião de 

artifícios, tais como: som, imagem, ritmo, sintaxe, métrica, rima, técnicas narrativas e 

todos os elementos literários formais, que exercem diversas funções. São 

exatamente esses artifícios que causam o efeito de “estranhamento” e 

“desfamiliarização” do leitor para com o texto, ou seja, “deformam” a língua comum. 

Os autores dessa escola de pensamento explicam que, com a rotina cotidiana, a 

percepção coletiva e a reação à realidade ficam automatizadas, logo, a literatura 

renova reações e percepções habituais, tornando-as mais aguçadas. “O discurso 

literário torna estranha, aliena a fala comum; ao fazê-lo, porém, paradoxalmente nos 

leva a vivenciar a experiência de maneira mais íntima, mais intensa” (EAGLETON, 

2003, p. 5).  

Os formalistas, portanto, consideravam a linguagem literária como 
um conjunto de desvios da norma, uma espécie de violência 
linguística: a literatura é uma forma “especial” de linguagem, em 
contraste com a linguagem “comum”, que usamos habitualmente 
(EAGLETON, 2003, p. 6). 

 

Porém, não significa dizer que todo texto que apresentar “estranhamento” por 

ser diferente do cotidiano é literatura. Por exemplo, se lermos um texto do século 

                                                             
6
 O Formalismo Russo foi uma influente escola de crítica literária que existiu na Rússia entre 1910 e 1930 e foi 

composto por um grande número de acadêmicos russos e soviéticos e suas obras, tais como Viktor 
Chklovsky, Vladimir Propp, Yuri Tynianov, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson e Grigory Vinokur. Esse 
movimento revolucionou a crítica literária em 1930, tendo como objetivo o estudo da linguagem poética da 
época. O Formalismo Russo foi um movimento diverso, que não produziu uma doutrina unificada e nem um 
consenso total sobre seus resultados.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grigory_Vinokur&action=edit&redlink=1
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XV, ele não necessariamente pode ser considerado literatura pelo fato de usar uma 

linguagem “estranha”, pois este pode ser apenas um simples bilhete, uma 

mensagem, um texto prosaico que nada tem de literatura mas que nos causa 

estranhamento, pois a forma como nos comunicamos e escrevemos mudou desde 

aquela século.  

A cada época e em cada sociedade há os discursos “comuns” e os “poéticos”, 

dessa forma, como podemos definir uma única linguagem como “normal”? A ideia de 

que existe uma única moeda corrente usada por todo o mundo e por todos os 

membros da sociedade, em todos os tempos, é uma inconsistência lógica, assim 

como o é com a linguagem. Assim, não podemos dizer que algo é “estranho” ou 

“poético”, pois essas definições dependem da época do texto que estamos 

analisando e o que é considerado “comum” em cada tempo histórico. Após 

entendermos o cotidiano é que podemos compará-lo ao “estranho” e definir se o 

texto se trata ou não de uma obra literária, de acordo com os formalistas. 

Vale também pontuar que outros textos podem ser literários a partir do 

momento de sua criação, mas alguns atingem essa condição no decurso do tempo. 

“A definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolver ler, 

e não da natureza daquilo que é lido” (EAGLETON, 2003, p. 11, grito do autor). Nas 

palavras de Sérsi Bardari (2012), a literatura é definida mais pela forma como as 

pessoas a leem do que como o texto se apresenta. Entretanto, se levarmos tal 

definição em conta, podemos pensar que qualquer peça ou texto pode ser lido como 

literatura, se o leitor assim a vir como poética e estética.  

Existem ainda muitos outros conceitos sobre a literatura, sendo impossível 

chegar a alguma conclusão conceitual. Eagleton (2003, p. 14-15) faz a seguinte 

ponderação  

Não existe uma “essência” da literatura. [...] Qualquer coisa pode ser 
literatura, e qualquer coisa que é considerada literatura, inalterável e 
inquestionável – Shakespeare, por exemplo –, pode deixar de sê-lo. 
Qualquer ideia de que o estudo da literatura é o estudo de uma 
entidade estável e bem definida pode ser abandonada como uma 
quimera. Alguns tipos de ficção são literatura, outros não; parte da 
literatura é ficcional, e parte não é; a literatura pode se preocupar 
consigo mesma no que tange ao aspecto verbal, mas muita retórica 
elaborada não é literatura. [...] uma obra pode ser considerada como 
filosofia num século, e como literatura no século seguinte. 

 

Goulart (1983) explica que não é possível definir literatura, pois uma definição 

se aplica ao campo científico e com objetos que possuem características universais 
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e essenciais. Vimos anteriormente que a literatura depende de seu contexto 

histórico, social, de seu povo e cultura, variando conforme o passar do tempo, assim 

“[...] a obra literária tem aspecto particular e acidental, sendo, portanto, um objeto 

que não possui características universais e essenciais [...]” (GOULART, 1983, p. 15).  

Essa trajetória reflexiva nos faz compreender que, quando falamos de 

literatura, achamos que o assunto pode se encerrar de forma simples, que qualquer 

pessoa consegue identificá-la e explicá-la, entretanto, não é possível defini-la num 

sentido hermético. Podemos agregar a essa reflexão as palavras de Eagleton (2003, 

p. 22): “Portanto, o que descobrimos até agora [...] é que os juízos de valor que a 

constituem (a literatura) são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm, 

eles próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais”. 

Desde os romances considerados clássicos, as poesias, os relatos históricos 

e as ficções, há ou não a possibilidade de ser literatura, dependendo da forma como 

estudamos esses textos e da época em que nos encontramos. Bardari (2012) faz a 

seguinte afirmação, que complementa o que vem sendo explanado neste capítulo: 

Entre os séculos XVI e XVII, os romances e as notícias não eram 
claramente fatuais nem claramente fictícios. Na história da literatura 
brasileira, por exemplo, obras como as de Pero Vaz de Caminha, 
padre José de Anchieta e padre António Vieira são consideradas 
literárias, sem que sejam ficcionais na sua integralidade. À época, 
tanto José de Anchieta quanto António Vieira compreendiam suas 
reflexões filosóficas e teológicas como verdades, mas muitos 
estudiosos atualmente as leem como literatura (BARDARI, 2012, p. 
1). 

 

O exercício de entendermos o conceito de literatura revela-se como uma 

empreitada difícil e complexa, já que são muitas as abordagens e focos de análise.  

 

2.2 Retratos: os contextos sociais na literatura 

 

Vimos anteriormente que a literatura não é imutável, ela se transforma com o 

tempo e com a sua sociedade. Essa transformação é justamente o que atribui o 

caráter cambiante à literatura. Ou seja, as obras literárias não só mudam com o 

tempo e de acordo com sua sociedade, elas também expressam essa sociedade e a 

realidade em que se encontram. Carla Silva Machado (2005), no que toca a este 

ponto, faz a seguinte afirmação: 

A literatura é um discurso que, como o homem e a história, está 
sempre em construção. Por ser um discurso em construção, é 
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aberto, dinâmico e sem ponto final, é, por isso, que ela serve muitas 
vezes como retrato de uma época (MACHADO, 2005, p. 24). 

 

Nessa mesma linha de entendimento, Wellek (2003) explica que a literatura é 

social, pois ela utiliza como veículo a linguagem, que é, também, uma criação social. 

“Mas, além disso, a literatura ‘representa’ a ‘vida’, e a ‘vida’, em grande medida, é 

uma realidade social” (WELLEK, 2003, p. 113). Porém, isso significaria dizer que a 

literatura, em qualquer tempo, espelha de forma precisa a situação social da época? 

Podemos dizer que a literatura apenas representa e expressa alguns aspectos da 

sociedade e da vida? Wellek (2003) explana que o escritor, inevitavelmente, 

expressa não só a realidade, mas também sua experiência e concepção da vida. O 

literato comunica a verdade que está a sua volta, sua realidade social, mas também 

cria em sua obra um reflexo de seus próprios pensamentos. 

Thomas Warton (1774, p.1 apud WELLEK, 2003, p. 126), um dos primeiros 

historiadores que se debruçou sobre a poesia inglesa, afirma que a literatura tem o 

“mérito peculiar de registrar fielmente as características das épocas e de preservar a 

representação mais pitoresca e expressiva das maneiras”. Sabemos que a literatura 

expressa a sociedade, talvez não fielmente, mas apresenta um interessante retrato 

dos momentos e acontecimentos de cada época. 

Por sua vez, Roseana N. B. de Souza Figueiredo (2000) explica o possível 

reflexo da sociedade na literatura através de diversas obras, cujos autores viveram 

os problemas sociais de suas épocas e os retrataram, quase como um historiador o 

faria, no entanto, por meio de personagens, ficção e através de suas próprias 

palavras e representações. É nesse sentido que a literatura pode ser pensada como 

uma forma de expressão da cultura social e dos anseios, expectativas e 

contestações de um povo, isto é, pode ser um espelho da sociedade, retratando-a 

de forma peculiar. 

De acordo com Figueiredo (2000), a literatura tem o poder de denunciar, 

criticar ou simplesmente trazer à tona uma época, os costumes de um povo. Muitas 

vezes, as obras literárias são reescrituras, por assim dizer, inconscientes das 

sociedades de que o autor faz parte, vivendo aquela época. Em seu estudo sobre a 

influência da sociedade na literatura, Figueiredo (2000) utiliza diversas obras para 

sustentar o seu argumento, que defende o quanto o social é importante para a 

criação da obra literária.  
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Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis7, Brás Cubas 

é um representante da sociedade de sua época, ilustrando o homem de sempre e 

sendo usado para desnudar as falsas virtudes da vida socialmente digna e 

respeitável, porém falsa, que a sociedade da época vivia. O autor, na voz de sua 

personagem, não poupa as críticas direcionadas à sociedade. Machado de Assis faz 

questão de ridicularizar a classe social alta, elitista e que vivem atrás de máscaras, 

no sentido metafórico; ele critica essa classe que, apesar de ser a mais rica, é 

extremamente supersticiosa, medrosa, insegura e “fraca” espiritualmente. Este autor 

realista8 coloca toda a sociedade em um mesmo patamar de igualdade: a morte. A 

obra Memórias Póstumas de Brás Cubas deixa à mostra os abusos da classe 

dominante brasileira, num contexto em que se defendia o ideal liberal, mas ainda se 

mantinha, na prática, um sistema opressivo. Machado de Assis viveu nessa época, 

segunda metade do século XIX, em que o dinheiro e o sobrenome de família podiam 

comprar qualquer título, qualquer projeto de vida e, justamente por isso, denunciava 

esse lado corrupto da sociedade. 

Na obra Boca do Inferno, de Ana Miranda9, a autora busca retratar uma 

época, um povo e um problema político. Embora seja, também, uma ficção, a obra 

pode ser caracterizada como um registro histórico. Boca do Inferno retoma uma 

época em que o país era liderado por governantes corruptos, autoritários, e tinha a 

população sem voz ativa e sem autonomia. A obra não é apenas uma ficção, mas 

fruto de uma verdade histórica e muita pesquisa. 

Outro exemplo citado por Figueiredo (2000) é Quarup, obra de Antônio 

Callado, que tinha como intenção reeducar o povo brasileiro, ensinando-os a pensar 

e agir politicamente. O autor retrata o Brasil em um período que compreende desde 

o final da “Era Vargas”10 até as agruras do regime ditatorial. Quarup revela a miséria 

                                                             
7
 A extensa obra de Machado de Assis constitui-se de nove romances e peças teatrais, duzentos contos, cinco 

coletâneas de poemas e sonetos, e mais de seiscentas crônicas. Machado de Assis é considerado o introdutor 
do Realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881). Dentre suas obras mais 
conhecidas estão: Dom Casmurro, O Alienista, Quincas Borba, Iaiá Garcia, Esaú e Jacó, A Mão e a Luva, A 
Ressurreição, Contos Fluminenses, Memorial de Aires, Helena. 
8
 Realismo foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, em 

reação ao Romantismo. Os integrantes desse movimento repudiaram a artificialidade do Neoclassicismo e do 
Romantismo, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes média e baixa 
de forma real e não inspirada em modelos do passado.  
9
 Ana Miranda nasceu em 1951, em Fortaleza, Ceará. Sua vida literária teve início  em 1978 com a publicação de 

um livro de poesias, mas seu maior sucesso foi seu primeiro romance, Boca do Inferno, publicado em 1989, obra 
que já foi traduzida em diversos idiomas e recebeu o Prêmio Jabuti de Revelação em 1990. Outras de suas 
obras são Anjos e Demônios (1978), Celebrações do Outro (1983), O Retrato do Rei (1991), Sem Pecado 
(1993), A Última Quimera (1995), Desmundo (1996), Amrik (1997), Clarice (1999), Noturnos (1999). 
10

 A Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos 
ininterruptos (de 1930 a1945). Essa época foi um divisor de águas na história brasileira, por causa das inúmeras 
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e o desprezo das autoridades pela cultura e pela tradição dos índios, mostra a luta 

pela formação de uma consciência política. Junto ao narrador, percorremos os 

principais momentos e fatos históricos dessa época. O próprio Callado foi 

testemunha das condições socio-históricos que embasam a sua obra, pois viveu a 

opressão, as restrições de livre pensamento, e tudo que escreveu veio de sua 

vivência na sociedade. Quarup retrata uma época de grande importância na história 

do Brasil e, ao mesmo tempo, esboça a crise individual de um herói confuso em sua 

trajetória.  

Como vimos nos exemplos expostos, cada obra literária tem o potencial de 

construir o panorama de uma determinada época, de seu povo e as angústias de 

uma sociedade, seus anseios e problemas. Essa é uma confirmação de que a 

literatura pode representar uma sociedade, ou melhor, os contextos sociais fazem 

parte das obras e ajudam em suas criações, junto, evidentemente, a muitos outros 

fatores, como os relativos à subjetividade, aos valores morais, às intenções do 

literato. Logo, podemos afirmar que a literatura tem um característico valor histórico, 

pois através dela é que, muitas vezes, se processa e registra o conhecimento sobre 

as realidades de uma época. Machado (2005) faz a seguinte afirmação, que resume 

bem essa correlação. 

[...] é perfeitamente possível conhecer os ideais de determinada 
sociedade através do discurso desta. Percebemos também que a 
literatura é uma forte fonte do registro histórico, logo, além de retratar 
determinada sociedade, inserida em determinado contexto, pode 
também interagir com esta sociedade, fazendo que determinado 
episódio ocorrido nesta sociedade seja visto e analisado não só a 
partir do fato, mas também, e principalmente, a partir da maneira que 
o episódio foi retratado pelo autor de textos literários e foi 
interpretado pelo leitor. É como se o episódio pudesse ser conhecido 
a partir de diferentes perspectivas: o fato em si, a maneira com que 
este foi contado e a maneira com que o fato contado foi apreendido 
(MACHADO, 2005, p. 20). 

 

Atualmente, considerar que a literatura exprime a sociedade tem se revelado 

discurso relativamente comum, sendo que diversos estudos e autores, como os 

casos citados anteriormente, confirmam esse fato. Todavia, houve épocas em que 

uma obra só tinha real valor se exprimisse a sociedade e a realidade em que se 

                                                                                                                                                                                              
alterações que Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. Getúlio foi presidente do Brasil em dois 
períodos. O primeiro de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e que se dividiu em 3 fases: de 1930 a 1934, 
como chefe do "Governo Provisório"; de 1934 até 1937, como presidente da república do Governo 
Constitucional; e de 1937 a 1945, como presidente-ditador. No segundo período, em que foi eleito por voto 
direto, Getúlio governou o Brasil como Presidente da República, por três anos e meio: de 31 de janeiro de 1951 
até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou.  
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encontrava, quase deixando de lado quaisquer outros fatores, isto é, seu valor era 

medido conforme a realidade sociocultural que ela demonstrava. Entretanto, a 

cotradição desse fato também já aconteceu, demonstrando que a importância de 

uma obra não se pode basear apenas em fatores sociais.  

Com efeito, parece-nos que a integridade da obra não permite a primazia de 

nenhuma dessas visões, dissociadas. É necessário fundir o texto da obra com o 

contexto das realidades sociais e culturais à qual ela se encontra, interpretando-os 

de forma que os pontos de vista se evidenciem. O externo, como o meio social, 

importa apenas como um dos elementos da obra, pois muitos outros também a 

influenciam. A relevância do social, como sublinha Cândido (1985), está no fato de 

constituir a estrutura da obra literária.  

Com efeito, todos sabemos que a literatura, como fenômeno de 
civilização, depende, para se construir e caracterizar, do 
entrelaçamento de vários fatores sociais. Mas, daí a determinar se 
eles interferem diretamente nas características essenciais de 
determinada obra, vai um abismo, nem sempre transpostos com 
felicidade (CÂNDIDO, 1985, p. 12). 

 

Dessa forma, outros fatores também influenciam na constituição do texto, 

como elementos psicológicos, religiosos, linguísticos, culturais, políticos, entre 

outros, além da própria visão de mundo do artista. Ademais, como sublinha Cândido 

(1985), o autor, também, e em certa medida, consegue filtrar muitos desses 

intervenientes, conferindo significados múltiplos ao texto produzido.  

Dessa linha de entendimento emergem, por um lado, questões alusivas à 

literatura como produto e reflexo do meio em que foi gestada e, por outro, 

indagações acerca da influência da obra literária sobre o meio social, no que diz 

respeito à transformação de percepções e mentalidades. Podemos concluir, pois, 

que a obra literária é influenciada pelo social, mas que também passa por uma série 

de filtros do próprio autor, como René Bady explana 

O poeta não é uma resultante, nem mesmo um simples foco refletor; 
possui o seu próprio espelho, a sua mónade individual e única. Tem 
o seu núcleo e o seu órgão, através do qual tudo o que passa se 
transforma, porque ele combina e cria ao devolver à realidade 
(BADY, 1943, p. 31 apud CÂNDIDO, 1985, p 18). 

 

O escritor transforma o que passa por ele, combina a realidade a sua volta 

com sua própria percepção e desenvolve o seu próprio mundo e sua interpretação. 

A arte literária é expressão da sociedade, o que nos parece claro; o artista é 

influenciado pela sociedade e realidade, conforme já definido. Entretanto, ainda há 
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outro ponto a discutir: a influência que a obra exerce sobre a sociedade e, 

sobretudo, o leitor. Será esta influência real a ponto de mudar pensamentos e 

transformar as percepções do leitor? As obras literárias transformam a realidade, a 

sociedade e o leitor, assim como a sociedade pode transformar a obra? Como e até 

que ponto pode ocorrer essa influência? 

 

2.3 Inversão do foco: influências das obras literárias sobre o leitor 

 

“A literatura tem um poder maior que o espaço, mais forte que o tempo, ela 

guarda ações e reações humanas capazes de influenciar gerações, movimentar 

massas e transformar consciência” (FIGUEIREDO, 2000, p. 299). Esta afirmação  

expressa o poder de a literatura influenciar as sociedades, mais especificamente, 

aqueles que a leem. Ao tratarmos das influências da literatura, lidamos com muito 

mais do que apenas a constituição da obra como reflexo da sociedade, 

questionamos, invertendo o foco, sobre os efeitos que a literatura causa no leitor e 

na realidade a sua volta. Cada obra influencia seus leitores de formas diferentes. “O 

escritor não é apenas influenciado pela sociedade: ele a influencia. A arte não 

meramente reproduz a vida, mas a modifica. As pessoas podem moldar suas vidas 

pelos padrões dos heróis ou heroínas fictícios” (WELLEK, 2003, p. 124). Nessa 

perspectiva, um dos objetivos da literatura é oferecer subsídio para que o leitor 

tenha uma visão mais crítica da sociedade e da realidade que o cerca (GOULART, 

1983). Esse aspecto se intensifica principalmente se o leitor vive na época e na 

sociedade que o livro retrata, pois, dessa forma, ele terá ainda mais condições de 

enxergar sua própria realidade, repensando suas atividades, atitudes e a sua vida 

cotidiana. 

Para Cândido (1985, p. 74), a literatura “[...] esculpe na sociedade as suas 

esferas de influência, cria o seu público, modificando o comportamento dos grupos e 

definindo relações entre os homens”. Este autor ainda acrescenta que a literatura é 

“[...] um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores” 

(CÂNDIDO, 1985, p. 74). Ou seja, a literatura influencia os indivíduos e produz um 

efeito de reafirmação de valores sociais ou até mesmo questionamento desses 

valores, provocando, na mente do leitor, novas concepções de conduta. 

Nessa linha de entendimento, a literatura serve como base para a formação 

do homem e é através dela que o ser humano descobre outras possibilidades 
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(FIGUEIREDO, 2000). De acordo com Machado (2005), é justamente esse caráter 

reflexivo da literatura sobre a sociedade que permite posicioná-la como um 

excelente instrumento pedagógico. Conforme a autora, a literatura 

[...] nos faz entender as mudanças de paradigmas pelas quais 
estamos passando e nos traz perspectivas de trabalharmos com a 
diversidade humana através do discurso literário, explicitando 
concepções a partir do lúdico que, com certeza, tem uma aceitação 
maior entre os sujeitos-leitores, pois permite a eles a possibilidade de 
dialogar com o texto através de sua vivência (MACHADO, 2005, p. 
15). 

 

Pelo fato de o discurso literário estar mais próximo do lúdico do que muitos 

outros, como citado pela autora, ele permite ao leitor diversas interpretações e 

possibilidades de entendimento de uma narrativa. O lúdico, neste âmbito, está ligado 

ao prazer e à arte, e é justamente por esse motivo que a literatura se faz um 

instrumento de lazer e de educação, ensinando, modificando e tornando seus 

leitores conscientes dos problemas da sociedade. A literatura, mesmo sem 

pretensão explícita, serve como formadora de opinião do público que a lê. 

Cândido (2002) explica essa relação entre literatura e educação tendo como 

referência os países tidos como desenvolvidos, que sempre basearam sua instrução 

nas letras. É desse aspecto que se origina o elo entre a formação do homem e o 

estudo da língua e da própria literatura, como humanizadora. “Ela [a literatura] não 

corrompe nem edifica [...] mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e 

o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver” 

(CÂNDIDO, 2002, p. 85). 

[...] a literatura pode representar, mediar e até leva seu leitor a uma 
reflexão sobre a realidade. Um povo que é capaz de desenvolver-se 
literariamente da escritura, da leitura e da interpretação de seus 
problemas, de suas necessidades e até de sua realidade é capaz de 
progredir, dentro de suas limitações, muito mais que o um povo sem 
essa visão, ou sem essa oportunidade (FIGUEIREDO, 2000, p. 302). 

 

Dessa forma, concordamos que a literatura, além de influenciar, pode formar 

o caráter do ser humano e suas opiniões sobre temas de seu interesse. Para 

Antonio Cândido (2002), a literatura, assim como toda arte, é uma transposição do 

real para o ilusório, por meio de uma estilização formal da linguagem. Em seu texto 

A literatura e a formação do homem, Cândido (2002) identifica três funções 

exercidas pela literatura, o que o leva a pensar que, no seu conjunto, essas funções 

correspondem à “função humanizadora da literatura”. A primeira função discriminada 
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por este autor diz respeito à capacidade e necessidade que tem o homem de 

fantasiar, criando novelas, contos, narrativas de amor, perspectivando o futuro e 

recriando as relações entre os homens e seus complexos vínculos sociais. Dessa 

necessidade de criação e imaginação, cujas bases se situam, em geral, na realidade 

cotidiana, deriva a dimensão psicológica da literatura.  

É essa vinculação da criação e da fantasia às múltiplas dimensões do real 

que, na concepção de Cândido (2002), proporciona a segunda função da literatura, a 

formadora. Significa dizer que a literatura atua como instrumento de educação, de 

formação do homem, expressando tanto as ideologias que são dominantes em 

certos grupos sociais, quanto aquelas que são marginalizadas ou contra-

hegemônicas. Assim, ao expressar a multiplicidade de enredos, discursos e poderes 

que transitam nos cotidianos plurais, a literatura fornece subsídios para que o 

homem construa, inclusive de forma lúdica e crítica, as suas opiniões e 

interrogações sobre os contextos que lhes são envolventes. Representa um artifício 

intelectual para o enfrentamento de situações diversas na vida cotidiana.  

A terceira função sublinhada por Antonio Cândido refere-se à função social, 

que possibilita ao indivíduo o reconhecimento da realidade que o cerca, a partir da 

identificação de certos elementos, ambientações e personagens, que são comuns às 

suas próprias experiências pessoais, no mundo do qual participa. Essa função 

desencadeia um processo de integração, envolvimento e constituição identitária, 

sobretudo no que toca ao universo geracional, de classe social, gênero, hábitos e 

estilos de vida, entre outros. A literatura, deste modo, tanto desperta sentidos no 

leitor, aguçando sua interpretação do real, quanto também lhe apresenta certos 

quadros que podem parecer verdades legítimas sobre um fato. Como veremos nos 

capítulos subsequentes, a forma como as Relações Públicas são retratadas, como 

profissão, na literatura pode contribuir para o conhecimento amplificado dessa área 

ou, pelo contrário, para a sua estereotipia. 
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3 AS RELAÇÕES PÚBLICAS COMO CIÊNCIA E PROFISSÃO 

 

No capítulo anterior buscamos compreender as imbricações entre a literatura 

e a sociedade. Assim, se analisarmos as imagens da profissão de Relações 

Públicas na literatura, poderemos conjecturar as possíveis impressões dos leitores 

sobre essa área, uma vez que a literatura pode influenciar a sociedade. 

Para alcançarmos esse objetivo, precisamos, primeiramente, compreender a 

ciência das Relações Públicas. Roberto Porto Simões (1995) explica que a 

concepção de conhecimento sofreu alterações significativas ao longo dos anos, 

deixando de ser caracterizado pelo senso comum, acrítico e crédulo, obtido pelas 

deduções especulativas, e passou a ser científico-empírico. Para que um 

conhecimento seja científico ele deve ser factual, isto é, estar em concordância com 

um significado comum e com um grupo de pessoas que o trate como o mesmo. O 

conhecimento científico requer controle, através de um processo definido de 

observação que busca identificar e controlar as fontes de variações que atuam no 

fenômeno, a fim de afirmar, com maior certeza, seus postulados. O conhecimento 

científico é também sistemático, gerado dentro de um quadro de referências e 

seguindo uma diretriz lógica que se inicia em um conceito e se finaliza na teoria.  

Nesse sentido, para que exista o conhecimento científico, Simões (1995) 

explica que há a necessidade de fenômenos observáveis, sob metodologia 

controladora de variáveis, serem descritos dentro de uma linguagem sistemática, 

precisa e específica que evolua dos conceitos até as teorias. “A compreensão, a 

previsão e o controle dos fenômenos sociais ligados ao campo da atividade das 

Relações Públicas serão alcançados desde que a mesma se ajuste aos princípios e 

à metodologia do conhecimento científico” (SIMÕES, 1995, p. 26), este é um dos 

pré-requisitos essenciais que o autor cita para que haja o desenvolvimento das 

Relações Públicas, tendo por suporte os fundamentos de uma ciência aplicada. 

As Relações Públicas, como ciência, abarcam o conhecimento científico que 

observa, analisa , explica, prevê e controla o exercício de poder no sistema 

organização-públicos. Diferentemente das outras áreas da Comunicação, as 

Relações Públicas não se legitimaram rapidamente no Brasil porque seu problema 

básico está na falta de uma clara definição de sua própria identidade. Perante esta 

constatação, Maria Aparecida Ferrari (2009a) explica que, nos Estados Unidos, 

diferentemente do Brasil, as definições que surgiram ao longo dos anos sobre as 
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Relações Públicas foram assimiladas pela sociedade. Há aqueles que tratam as 

Relações Públicas como uma arte, e aqueles que a tratam como uma atividade 

científica. Essa situação colabora para que as Relações Públicas sejam pouco 

entendidas tanto no contexto empresarial como na sociedade como um todo, 

principalmente na América Latina, onde esta atividade ainda está em processo de 

consolidação.  

Devemos considerar as Relações Públicas como uma ciência ou uma arte? 

Se ciência, a atividade deve possuir corpo teórico próprio e articulado de forma a 

indicar com segurança a seus seguidores como se portar em casos específicos, 

prevendo os resultados e demonstrando as soluções de cada situação. Se a 

encararmos com arte temos que entendê-la como uma habilidade baseada na 

intuição (FERRARI, 2009a), o que não nos parece adequado. 

Ferrari (2009a) demonstra que, no Brasil, onde há mais de quarenta anos 

predomina uma lei e um conselho fiscalizador da atividade, é possível detectar que a 

profissão não alcançou elevados níveis teóricos e práticos e que seu conceito não 

se legitimou na sociedade por causa, entre outros motivos, da proteção legal, 

diferentemente do que ocorre em outros países, como na América do Norte. 

Ferrai (2009a), aponta que, nas Relações Públicas, é clara a necessidade de 

“[...] um corpo teórico de conhecimentos, ou seja, na linguagem acadêmica um 

corpus doctrinae que sustente sua existência e possa orientar em um único sentido 

o exercício profissional dessa atividade” (FERRARI, 2009a, p. 138). Tal arcabouço 

de conhecimento só pode ser atingido por meio da educação continuada, da 

capacitação permanente e na experiência adquirida na vida profissional, algo 

essencial para exercer o papel estratégico da atividade.  

Ainda sobre este tópico, Margarida Maria Krohling Kunsch (2011) elucida que, 

atualmente, os estudos de Relações Públicas têm adquirido status de 

institucionalização acadêmica no panorama mundial. As Relações Públicas deixam 

de se voltar apenas à prática profissional e passam a ser consideradas disciplina 

acadêmica. Assim, Kunsch (2011) afirma que as Relações Públicas constituem, 

também, de um campo de conhecimento específico. 

Como áreas de conhecimento, Comunicação Organizacional e 
Relações Públicas inserem-se no âmbito das Ciências da 
Comunicação e das Ciências Sociais Aplicadas. Possuem um corpus 

de conhecimento com literatura específica, teorias reconhecidas 
mundialmente, cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 
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pesquisas científicas etc. Constituem, portanto, campos acadêmicos 
e aplicados de múltiplas perspectivas. (KUNSCH, 2011, p. 72-74). 

 
Em síntese, as Relações Públicas trabalham com o planejamento e a gestão 

da comunicação nas organizações. Já como disciplina acadêmica e atividade 

profissional, têm como objetos de estudo as relações das organizações com seus 

públicos. Para avaliar os comportamentos institucionais e dos públicos, utiliza 

diversas ferramentas, tais como pesquisas de opinião pública, auditoria social e 

auditorias de imagem, além de administrar percepções e relacionamentos públicos.  

 

3.1 Relações Públicas: conceitos e definições 

 

Ao falarmos sobre as Relações Públicas, como campo científico e 

profissional, remetemos diretamente à democracia e opinião pública, afinal, esta 

profissão existe por causa da demanda gerada pelas opiniões partilhadas na esfera 

pública, em um sistema democrático de governo. De acordo com Margarida Maria 

Krohling Kunsch (2003), Cláudia Peixoto de Moura (2008) e Maria Aparecida Ferrari 

(2009b), autoras que são referência nesta área, a partir do momento histórico que 

consumidores, funcionários e comunidades passaram a reivindicar seus direitos e 

demonstrar que tinham voz e poder para colocar as organizações em situações 

problemáticas, comprometendo o objetivo-fim das empresas, o lucro, consolidou-se 

a base para o nascimento das Relações Públicas na modernidade. 

Para Fábio França (2004), os públicos, que são agrupamentos humanos que 

partilham interesses em relação à organização, passaram a exigir a possibilidade de 

diálogo, de informações e comunicação sistemática. É também nesta linha de 

raciocínio que Waldyr Gutierrez Fortes (2003) cita que, até pouco tempo, as 

corporações baseavam suas ações para alcançar seus objetivos de forma 

inconsequente; entretanto, hoje, sabe-se que o lucro também emana de uma 

identidade e imagem favorável, inclusive porque, sem a opinião pública a seu favor, 

qualquer empresa pode encontrar dificuldade para se manter no mercado, o que 

sinaliza para o papel de relações-públicas como um aliado essencial para toda e 

qualquer empresa.  

Essa profissão, na verdade, apenas ganhou importância no Brasil, 

conquistando espaço nas empresas, governos e na sociedade, a partir da década de 

1980, como aponta Walter Nori (2011), com o processo de redemocratização e 
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conquistas de liberdade individuais e coletivas. Esse processo, ainda em 

desenvolvimento, trouxe consigo novos paradigmas para o relacionamento entre as 

organizações e os públicos, interesses esses, muitas vezes, distintos.  Foi então que 

surgiu a necessidade de um profissional capaz de gerenciar as diferenças, analisar 

cenários e propor soluções para todos os impasses que vêm à tona no sistema 

capitalista. E é exatamente a essa questão que muitos profissionais e estudiosos da 

área ainda procuram a resposta: como gerir as organizações, considerando-se os 

múltiplos cenários sociais, políticos, culturais e econômicos, além dos interesses de 

cada público, que garantem a existência da instituição? Como melhorar o 

relacionamento com públicos divergentes e tantas realidades sociais por meio da 

comunicação? Para respondermos a essas perguntas precisamos, primeiramente, 

compreender o próprio campo das Relações Públicas.  

Ao conceituarmos as Relações Públicas como atividade, profissão e área de 

conhecimento, podemos verificar a amplitude que lhe é característica. Diversos 

autores conceituam as Relações Públicas de maneiras diferentes, mas que se 

complementam. Cicília M. Krohling Peruzzo (2009) caracteriza as Relações Públicas 

como uma atividade que visa estabelecer, entre a organização e seus públicos, um 

bom relacionamento e comunicação. A profissão tem em vista a satisfação não 

apenas das organizações, mas dos públicos que as influenciam. De acordo com 

Peruzzo (2009), as Relações Públicas promovem a prosperidade e longevidade à 

organização, contribuindo com uma boa reputação, imagem e, por fim, sua 

aceitação pública. Para a autora, a profissão permite entender a opinião pública para 

melhor atender seus interesses e assim agir como uma via de mão-dupla, e não 

unilateral e autoritária, nas relações da organização com os públicos.  

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP), seção São Paulo, 

define esta profissão e explica que seu foco está na compreensão mútua entre a 

instituição, pública ou privada, e os grupos de pessoas a que esteja ligada. Os 

públicos são os mais diversos, desde o consumidor até a comunidade com a qual a 

instituição se envolve, assim como os fornecedores, funcionários, governos, mídia, e 

até mesmo grupos de pressão, que, em situações específicas, se manifestam 

contrariamente à organização, sendo o relações-públicas aquele que deve elaborar 

um plano de comunicação que atinja aos objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, 

satisfaça os interesses e anseios de seus públicos de influência.  
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Partilhando desse entendimento, Ferrari (2011, p. 157) conceitua as Relações 

Públicas, em seu sentido mais amplo, como “[...] atividade responsável pela 

construção e manutenção das redes de relacionamento das organizações com seus 

diversos públicos [...] conjunto de atribuições excessivamente abrangentes e 

complexas”. Para a autora, não se trata apenas de uma simples atividade, é também 

uma filosofia, um processo de responsabilidade pública e social, sendo regida pela 

ética. Em seu estudo, Ferrari (2011) também explica o conceito contemporâneo da 

profissão como sendo o de função corporativa, ajudando as organizações a definir 

suas políticas de comunicação e de relacionamento com seus públicos, atrelando a 

profissão a uma função gerencial e não apenas à dimensão técnica.  

O objetivo das relações públicas é estabelecer, desenvolver e 
manter, de forma planejada, ligações, relacionamentos diretos, gerais 
ou especializados, entre pessoas, entre organizações públicas e 
privadas, seus públicos e a sociedade, de forma a transformar essa 
rede de relacionamentos em benefícios tangíveis para todos os 
envolvidos (FERRARI, 2011, p. 159). 

 
De acordo com Kunsch (2003, p. 89-90, grifo do autor), “As Relações 

Públicas, como disciplina acadêmica e atividade profissional, têm como objetivo as 

organizações e seus públicos, instâncias distintas que, no entanto, se relacionam 

dialeticamente”. A área, dessa forma, trabalha com a promoção e administração dos 

relacionamentos e na mediação de conflitos, utilizando, para isso, estratégias e 

programas de comunicação, de acordo com as diferentes situações no ambiente 

social.  

Podemos compreender, deste modo, que as Relações Públicas são uma 

complexa profissão que vem sendo exercida por milhares de indivíduos no mundo. 

Enquanto alguns trabalham, exclusivamente, para apenas uma organização, outros 

atendem em agências, oferecendo seus serviços a diversas empresas. Esses 

profissionais atuam em organizações do setor privado e público, associações 

profissionais e sindicatos, escolas e universidades, hospitais, hotéis, entre outras 

instituições. A lista continua a se estender, uma vez que um profissional de Relações 

Públicas é necessário em toda e qualquer empresa de qualquer setor, sejam 

pequenas ou grandes organizações, em termos, regionais, nacionais ou globais, já 

que toda organização mantém relações humanas em seus contatos. 

James Grunig (2011), influente teórico norte-americano, aponta que, mesmo 

que a profissão exista em todo o mundo e de diversas formas diferentes, seja pelas 
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diferenças culturais ou de empresa para empresa, existem cinco importantes 

tendências que se mantêm:  

Primeiro, as relações públicas estão se tornando uma profissão 
embasada em conhecimento científico. Em segundo lugar, as 
relações públicas estão assumindo a função gerencial em lugar de se 
constituírem apenas numa função técnica de comunicação. Terceiro, 
os profissionais de relações públicas estão se tornando assessores 
estratégicos menos preocupados [...] com a publicidade nos meios 
de comunicação de massa. Quarto, as relações públicas deixaram de 
ser uma profissão exercida apenas por homens para serem uma 
profissão exercida por uma maioria de mulheres e profissionais de 
grande diversidade étnica e racial. Quinto, acreditamos que 
atualmente quase toda a prática de relações públicas é global e não 
está confinada às fronteiras de um só país (GRUNIG, p. 23-24, 
2011). 

 

Assim, Grunig (2011) assinala que as Relações Públicas vêm evoluindo de 

forma constante, passando de uma função técnica para uma função gerencial e 

estratégica dentro das organizações, além de se aperfeiçoar como uma ciência, com 

uma sólida base teórica. Todos esses aspectos demonstram a importância e 

evolução das Relações Públicas, globalmente. 

Kunsch (2003) indica que, tradicionalmente, as Relações Públicas sempre 

estiveram mais centradas no âmbito empresarial e governamental, tanto profissional 

quanto academicamente. Entretanto, nas últimas décadas, essa realidade mudou. 

“Com o fortalecimento da sociedade civil, a valorização do terceiro setor, o 

crescimento do número de organizações não-governamentais (ONG’s) [...] as 

possibilidades aumentaram muito” (KUNSCH, 2003, p.91). Assim, o campo de 

atuação das Relações Públicas pode ser amplificado e muito mais explorado pelos 

profissionais e acadêmicos.  

Para nos aprofundarmos nos pressupostos teóricos desta área é necessário 

entendermos sua gama de atividades e suas funções no contexto organizacional 

 

3.2 Funções e atividades dos relações-públicas 

 

Após entendermos os pressupostos teóricos desta área, percebemos o 

equívoco em relacionar as atividades dos relações-públicas apenas ao cerimonial e 

realização de eventos, como consensualmente se constata em múltiplas partes do 

mundo e no Brasil. O objetivo primordial da profissão é o bom relacionamento da 

organização com seus diversos públicos, valendo-se de planejamento estratégico da 
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comunicação para efetivar os vínculos entre esses agentes. Grunig (2003) afirma 

que o profissional desta área planeja, implanta e desenvolve o processo da 

comunicação institucional, ordenando os relacionamentos da organização com os 

públicos de interação.  

Uma vez compreendida a conceituação da profissão, seu surgimento e um 

pouco sobre essa atividade, podemos nos aprofundar nessa área através de suas 

funções dentro das organizações. Para isso, precisamos, ainda, entender o papel 

das Relações Públicas na comunicação organizacional, suas funções na 

administração e gerenciamento da comunicação entre as organizações e seus 

públicos. O primeiro passo é compreendermos a diferença entre o Marketing e as 

Relações Públicas. Ao falarmos de Marketing e Relações Públicas é necessário, 

primeiramente, romper algumas barreiras, como preconceitos e ideias errôneas 

sobre a prática dessas atividades. Ainda há um grande desconhecimento em relação 

às possibilidades e abrangência do campo das Relações Públicas, o que pode até 

mesmo dificultar o exercer da profissão dentro das organizações e sua eficácia 

(KUNSCH, 2003). Em seu documento original, Excellence in public relations and 

communication management, publicado nos Estados Unidos, William Ehling, John 

White e James Grunig afirmam que 

Quando voltamos para a literatura de gerenciamento de marketing 
especialmente os livros usados nas universidades, encontramos 
tentativas de assinar as relações públicas um papel técnico inferior, 
debaixo da administração de marketing. [...] Em vez de tomarem 
consciência dos resultados das pesquisas e das mais recentes 
conceituações sobre relações públicas, muitos autores de textos de 
marketing procedem como se estivessem livres para definir a função 
de relações públicas da forma que bem entendem. Não surpreende 
que o resultado em geral seja tão reducionista que confere à 
atividade de relações públicas, usualmente tratada como publicidade 
de produto ou uma vaga forma de promoção de vendas, um papel 
subordinado ao marketing (EHLING; WHITE; GRUNIG,1992, p. 376 
apud KUNSCH, 2003, p. 92-93). 

  

A citação acima demonstra como certos equívocos criam confusões e 

deturpam o significado da profissão de Relações Públicas. Atualmente, já é possível 

notar que esta realidade está mudando, já que especialistas em Marketing estão 

reconhecendo o foco de atuação das Relações Públicas, percebendo que esse 

campo extrapola o segmento da divulgação ou promoção de marcas no mercado 

(KUNSCH, 2003). É claro que existe uma diferença entre as duas atividades, assim 

como suas conceituações e funções distinguem, entretanto, elas devem se aliar 
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dentro das organizações, com inúmeros mecanismos de mobilização, em muitas 

situações. Os relações-públicas podem desenvolver atividades juntamente ao 

departamento de marketing e dão apoio a ele, mas são áreas com funções distintas. 

A filosofia de Relações Públicas tem grande ênfase no lado institucional e 

corporativo das organizações. Os profissionais 

Identificam os públicos, suas reações, percepções e pensam em 
estratégias comunicacionais de relacionamentos de acordo com as 
demandas sociais e o ambiente organizacional. Supervisionam e 
coordenam programas de comunicação com públicos [...] Preveem e 
gerenciam conflitos e crises que porventura passam as organizações 
e podem despontar dentro de muitas categorias: empregados, 
consumidores, governos, sindicatos, grupos de pressão etc. 
(KUNSCH, 2003, p. 95). 

 

Essas atividades se diferenciam das do Marketing, que põe ênfase no 

mercado, no produto e no serviço, assim como na satisfação do consumidor, em 

específico. O Marketing visa atingir o mercado e, portanto: 

Baseia-se em modelos de competitividade para atingir objetivos 
econômicos. Objetiva persuadir o público-alvo e satisfazer os 
clientes/consumidores. Identifica e cria mercados para os produtos e 
serviços das organizações. Coordena e supervisiona os programas 
de comunicação mercadológica ou de marketing para criar e manter 
os produtos e serviços (KUNSCH, 2003, p. 95-96). 

 
Dessa forma, ao diferenciarmos o Marketing das Relações Públicas, podemos 

entender como os profissionais dessas áreas trabalham, tanto juntos, como 

separadamente, objetivando atingir um nível de excelência na prática das atividades. 

Os relações-públicas exercem funções essenciais e específicas dentro das 

organizações, apoiando-as como um todo ou em suas partes e, dessa forma, 

precisam ter como foco central fortalecer o sistema institucional das organizações. 

Para tanto, o profissional mobiliza instrumentos, estratégias de comunicação e de 

funções específicas.  Essas funções essenciais no planejamento e gestão das 

Relações Públicas nas organizações são: a função administrativa, estratégica, 

mediadora e política. 

Kunsch (2003) afirma que considerar as Relações Públicas como função 

administrativa não é um pensamento novo. Como função administrativa, as 

Relações Públicas visam atingir toda a organização, para que haja a total interação 

entre setores, grupos e subgrupos da empresa, estabelecendo e mantendo canais 

de comunicação, aceitação e cooperação entre a organização e seus diversos 

públicos. Também mantêm a administração informada e pronta para responder à 
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opinião pública. A função administrativa busca a conscientização do público interno 

e externo da empresa e ainda orienta e assessora todas as áreas da organização. 

Basicamente, compreende-se que, com essa função, os profissionais da área 

avaliam os públicos e executam programas de ação e comunicação para obter, não 

somente compreensão do público, mas também sua aceitação. 

De acordo com Grunig (2011) e sua Teoria da Excelência das Relações 

Públicas, que veremos mais à frente, a função administrativa não pode ser realizada 

com total eficiência se estiver subordinada a outras funções, isto é, é impossível que 

ela seja administrada estrategicamente, pois fica impedida de mover recursos 

comunicacionais de um público estratégico para o outro.  

A função estratégica das Relações Públicas, por sua vez, ajuda as 

organizações a se posicionarem perante a sociedade, definindo e demonstrando aos 

públicos sua filosofia institucional, no que acreditam e como querem ser vistas no 

futuro. Por essa função, esses profissionais abrem e mantêm os canais de 

comunicação com os públicos, construindo a credibilidade da empresa. Logo, a 

função estratégica lida com a visibilidade interna e externa, fortalece o lado 

institucional e sua imagem perante os públicos, além de identificar e solucionar 

qualquer problema relacionado à reputação. 

O desempenho da função estratégica depende do posicionamento que o 

relações-públicas ocupa na estrutura organizacional e, evidentemente, a formação e 

capacitação do executivo responsável. O setor deve atuar em conjunto com outras 

áreas da comunicação, participar da gestão estratégica e assessorar a direção na 

viabilidade de sua missão, visão e valores (KUNSCH 2003). 

A terceira função das Relações Públicas, a mediadora, é essencial para que a 

organização possa mediar sua comunicação com os públicos. Dessa forma, são 

necessárias diversas formas de comunicação, massiva e dirigida, que permitam à 

organização transmitir suas ideias, propostas e realizações ao público. Kunsch 

(2003) explica que não basta, no caso da função mediadora, apenas informar, mas 

praticar a comunicação em seu real sentido etimológico, que significa “tornar 

comum”, ou seja, não apenas difundir uma informação, é necessário ter certeza de 

que o público a entendeu e ouvir sua resposta, pelo diálogo. Para explicar a 

importância da função mediadora podemos utilizar os quatro modelos de Relações 

Públicas desenvolvidos por James Grunig (2011), que são: “modelo de agência de 
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imprensa/divulgação”; “modelo de informação pública”; “modelo assimétrico de duas 

mãos”; “modelo simétrico de duas mãos”.  

O “modelo de agência de imprensa/divulgação” dá ênfase à propaganda e 

divulgação dos produtos ou serviços da organização. Não há diálogo, pois se trata 

de um modelo unilateral, informacional. O “modelo de informação pública” visa à 

difusão e disseminação de informações para os públicos, mas esse modelo apenas 

está focado na prestação de informação, sem ouvir as respostas. O “modelo 

assimétrico de duas mãos” usa pesquisas e métodos científicos para conhecer o 

perfil de seus públicos, entretanto, esse modelo não estabelece uma base de troca, 

beneficiando apenas a organização. Por fim, temos o “modelo simétrico de duas 

mãos”, que utiliza, também, de métodos científicos e pesquisas para conhecer os 

públicos, mas estabelece a comunicação, compreensão e entendimento entre 

públicos e organização, equilibrando ambos os interesses e objetivos. É um modelo 

amparado pela ética, no entanto, um dos mais difíceis para se efetivar e, muitas 

vezes, considerado utópico. Pensando nisso, Patricia Murphy (1991), citada por 

Kunsch (2003), em seu estudo publicado nos Estados Unidos, criou um quinto 

modelo, o de “motivos mistos”, que é basicamente uma junção dos “modelos 

assimétrico de duas mãos” e “simétrico de duas mãos”, chegando a um equilíbrio 

dos interesses. 

Por fim, Kunsch (2003) explica que a função política das Relações Públicas 

lida diretamente com as relações de poder dentro das organizações, a administração 

de controvérsias, confrontações, crises e conflitos sociais.  A autora ainda expõe 

que, para compreender a função política, é necessário, primeiramente, entender 

como se processam as relações de poder no interior das organizações e sua 

influência no ambiente externo. Para isso, devemos estudar dois tipos de relações 

de poder: o que ocorre no interior da empresa (poder micro) e aquele que resulta do 

controle externo e das forças sociais (poder macro). Simplificando, o poder micro 

trata das relações dos indivíduos e grupos dentro da organização, nas rotinas 

diárias, e o poder macro reflete a dependência da organização para com o seu 

ambiente externo e tudo aquilo que a afeta, os grupos de pressão e tudo que a 

influencia externamente. 

Nesse cenário com diversos poderes pressionando a organização, os 

relações-públicas, ao exercer a função política, gerenciam problemas de 

relacionamentos, internos e externos, administrando disputas, desacordos e crises. 
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É função essencial do relações-públicas negociar e criar estratégias de comunicação 

e ações concretas que solucionem os problemas que as organizações possam ter 

no relacionamento com os públicos, no ambiente social. Problemas, como um 

produto de má qualidade lançado no mercado, poderão ocasionar diversas 

controvérsias públicas e obrigarão a organização a tomar uma posição. Uma greve 

que se prolonga, por exemplo, deixa de causar problemas apenas à organização e 

também influencia a sociedade, com implicações diversas.  

Se considerarmos o processo de trocas que existem entre as organizações e 

a sociedade e a possibilidade constante de conflito entre essas organizações e seus 

públicos, podemos afirmar que, para sobreviver nesse meio, é necessário possuir 

mecanismos que regulem conflitos e gerem integração. É nessa linha de análise que 

Simões (1995, p. 101) certifica que as “Relações Públicas existem 

independentemente da vontade dos dirigentes. Surgem com a própria estrutura [...] 

Fazem parte, intrinsecamente, da organização [...]” 

Como função organizacional política, as Relações Públicas são exercidas por 

meio de uma filosofia, normas e ações organizacionais que têm como finalidade 

legitimar o poder decisório da organização junto os vários públicos. As relações de 

poder são de múltipla natureza e realizam-se em diferentes níveis, havendo forte 

repercussão do que acontece, interna e externamente, na organização.  Galbraith 

(1984 apud SIMÕES, 1995, p. 108) afirma que “a organização só obtém submissão 

externa aos seus propósitos, quando conquista a submissão interna. A força e a 

confiabilidade do seu poder externo dependem da profundidade e da firmeza das 

submissão interna”. Sobre este ponto, Simões (1995) elucida que este é um dos 

princípios básicos das Relações Públicas: primeiro internamente e somente depois 

externamente. Entretanto, a questão da submissão não deve ser entendida como 

um efeito automático, ela é apenas temporária e resulta de um processo dialético 

que acontece após trocas entre a organização e públicos que defendem seus 

próprios interesses.  

É nesse cenário que entra a temática da prevenção de crises, um trabalho 

desenvolvido pelos relações-públicas que deve fazer parte da gestão organizacional 

estratégica. São muitas as crises que podem ocorrer em uma organização, tais 

como:  

a) crises do mundo físico: as crises naturais (terremotos, inundações, 
tempestades, deslizamentos de terra etc.) e as crises tecnológicas 
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(acidentes aéreos ou industriais, problemas com medicamentos etc.); 
b) crises do clima humano: crises de confrontação (passeatas, 
manifestações, grupos de pressão etc.) e as crises de malevolência 
(espionagem industrial, envenenamento, terrorismo, boatos, violência 
etc.); c) crises de fracasso gerencial – quando a administração das 
organizações não está correspondendo às expectativas e obrigações 
sociais e ambientais ou seus valores se acham distorcidos, em 
virtude de uma preocupação excessiva com o lucro e o interesse dos 
acionistas: a crise da decepção (as empresas ignoram a repercussão 

negativa de seu produto e escondem informações de seus 
consumidores) e a crise de conduta gerencial (os administradores 

são responsáveis por atos ilegais, não-éticos, por meio de um 
comportamento criminoso ou corrupto) (LERBINGER, 1997, p. 10-8 
apud KUNSCH, 2003, p. 115). 

 

Em muitos casos, os relações-públicas são chamados apenas quando o 

problema veio à tona e tentam, metaforicamente, “apagar o incêndio”, que poderia 

ser evitado com um plano de prevenção de crises, desenvolvido e mantido, 

permanentemente, por um relações-públicas. Esse planejamento proativo contorna 

maiores problemas e minimiza danos incontroláveis. Assim, prever crises e evitá-las, 

ou ao menos estar pronto para elas, é trabalho dos relações-públicas. 

Ao analisarmos cada uma das funções essenciais das Relações Públicas – a 

administrativa, a estratégica, a mediadora e a política – fica evidente que elas não 

devem ser trabalhadas separadamente por um profissional desta área. “Na prática, o 

exercício pleno da atividade requer a soma de todas, numa interpretação que ajude 

as organizações não só a resolver seus problemas de relacionamento, mas, 

também, a se situar de forma institucionalmente positiva na sociedade” (KUNSCH, 

2003, p. 117). Essas são apenas algumas das funções específicas que o profissional 

de Relações Públicas desenvolve, mas ainda podemos citar inúmeras outras 

atividades que compreendem esta profissão. 

Grunig (2011) explora, em seu texto, algumas das atividades do profissional 

de Relações Públicas, como planejar e executar a comunicação para uma 

organização como um todo ou apoiar partes dessa organização a desenvolverem a 

sua própria comunicação. No nível gerencial, o relações-públicas desenvolve 

programas de comunicação que visam à promoção de relacionamento diretamente 

com os públicos. O objetivo dessa atividade, segundo Fortes (2003) é a cooperação 

mútua entre todas as partes do sistema de uma organização e seus públicos, 

visando à consecução da missão da empresa. Freitas (2009) complementa: 

São funções de relações públicas: diagnosticar o relacionamento das 
entidades com seus públicos; prognosticar a evolução da reação dos 
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públicos diante das ações das entidades; propor políticas e 
estratégias que atendam as necessidades de relacionamento das 
entidades com seus públicos; implementar programas e instrumentos 
que assegurem a interação das entidades com seus públicos 
(FREITAS, 2009, p. 64). 

 
Por sua vez, Fortes (2003, p. 148) também relaciona as funções de um 

profissional da área, algumas se assemelham às já citadas anteriormente por Freitas 

e outras complementam a lista, tais como: “[...] assessorar as chefias 

organizacionais quanto às políticas da organização; [...]  controlar programas para 

que não se afastem dos objetivos colimados [...]”.  

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (CONFERP), em 

seu documento Conclusões do Parlamento Nacional de Relações Públicas, definem 

algumas das funções de Relações Públicas como:  

1. Diagnosticar o relacionamento das entidades com seus públicos; 
2. Prognosticar a evolução da reação dos públicos diante das ações 
das entidades; 3. Propor políticas e estratégias que atendam às 
necessidades de relacionamento das entidades com seus públicos; 
4. Implementar programas e instrumentos que assegurem a 
interação das entidades com seus públicos(CONFERP, 1997 p. 74). 

 

Além dessas funções, o CONFERP também listou as seguintes atividades:  

I. Realizar: a) pesquisas e auditorias de opinião e imagem; b) 
diagnósticos de pesquisas e de auditorias de opinião e imagem; c) 
planejamento estratégico de comunicação institucional; d) pesquisa e 
cenário institucional; II. Estabelecer programas que caracterizem a 
comunicação estratégica para criação e manutenção do 
relacionamento das instituições com seus públicos de interesse; II. 
Planejar, coordenar e executar programas de: a) interesse 
comunitário; b) informação para a opinião pública; c) comunicação 
dirigida; d) utilização de tecnologia de informação aplicada à opinião 
pública; e) esclarecimento de grupos, autoridades e opinião pública 
sobre os interesses da organização; IV. [Dedicar-se] ao ensino de 
disciplinas de teoria e técnicas de relações públicas; V. Avaliar os 
resultados dos programas obtidos na administração do processo de 
relacionamento das entidades com seus públicos (CONFERP, 1997, 
p. 78). 

 

O documento Conclusões do Parlamento Nacional de Relações Públicas tinha 

como objetivo demonstrar, com clareza, as funções, atividades e competências das 

Relações Públicas. Entretanto, como cita Kunsch (2003), muitas dessas atividades 

são realizadas sob outras terminologias e conceitos, mas, na essência, dizem 

respeito às tarefas de relações-públicas, como as listadas a seguir:  

[...] serviço de consultoria de alto nível; planejamento, organização e 
execução de eventos, relações com a mídia/assessoria de imprensa; 



38 
 
 

coordenação de publicações institucionais – jornais, revistas, livros 
especiais, relatórios, boletins etc.; pesquisa de opinião pública; 
pesquisa institucional; auditoria de opinião; auditoria de imagem; 
auditoria de comunicação organizacional; organização e 
acompanhamento de visitas programadas; edição e distribuição de 
publicações institucionais; realização de projetos culturais; 
programas especiais para o público interno; projetos e ações sociais 
– balanço social; relatórios de responsabilidade social; serviço de 
atendimento ao consumidor; atividades em apoio a marketing; 
propaganda institucional; organização de mailing e relações de 
públicos estratégicos; marketing político, marketing de 
relacionamento; marketing cultural; marketing social (KUNSCH, 
2003, p. 128). 

 

Cabe-nos pontuar que, para que o profissional possa realizar tais funções de 

forma plena, é necessário que este tenha certas habilidades essenciais, tais como o 

domínio da língua do seu país e de outros idiomas que constituem o universo de 

ação das organizações, conhecimento de administração, marketing, publicidade e 

jornalismo além de visão estratégica de negócio, planejamento e capacidade 

administrativa. Essas competências, associadas a outros fatores, colaboram para o 

desempenho das Relações Públicas com níveis de excelência. 

  

3.3 Teoria Geral da Excelência em Relações Públicas 

 

Nos tópicos anteriores, citamos algumas vezes a palavra excelente e 

excelência, ao falarmos dos profissionais de Relações Públicas. No entanto, o que 

significa ser um relações-públicas excelente, ou melhor, o que é praticar a atividade 

garantindo níveis de excelência?  

James E. Grunig, juntamente com um grupo de pesquisadores, iniciou uma 

pesquisa em 1985 que se estendeu por quase uma década, construindo a base para 

a teoria que foi intitulada Teoria Geral de Excelência em Relações Públicas, citada já 

anteriormente ao falarmos sobre as funções dessa área. A pesquisa foi desenvolvida 

nos Estados Unidos com cerca de 327 organizações, entrevistando os Chief 

Executive Officers (CEOs) e demais executivos, gerentes e funcionários das 

empresas. O estudo teve como objetivo dialogar com as teorias existentes na época, 

além de identificar as Relações Públicas excelentes dentro das empresas 

entrevistadas e entender os benefícios proporcionados para a organização, quando 

comparadas com Relações Públicas menos excelentes. “Resumindo, a teoria 

oferece uma estrutura conceitual para a prática profissional de Relações Públicas, 
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que, com aplicações e revisões adequadas [...] é um componente fundamental da 

gestão eficaz em todo o mundo” (GRUNIG, 2011, p. 45). 

Primeiramente, Grunig (2011) explica que uma organização eficaz alcança os 

objetivos que estabelece para si, quando também coordena os relacionamentos com 

diversos públicos de interesse, como os empregados, sócios, governos, 

consumidores, investidores, colaboradores, mídia e outros. Portanto, não basta 

almejar seus próprios fins, pois o objetivo de cada um desses públicos é diferente e 

também deve ser levado em conta.  

Nesse contexto, o valor das Relações Públicas para as empresas sempre foi 

um tanto difícil de mensurar, por ser uma função de gestão intangível, o que dificulta 

sua mensuração por meio de pesquisas sistemáticas. É nesse sentido que “Não 

obstante, a avaliação de programas de comunicação não consegue demonstrar que 

a função global na gestão das Relações Públicas tem valor para uma organização 

ou para a sociedade” (GRUNIG, 2011, p. 46). Por ser de difícil mensuração, 

acredita-se que os relações-públicas são prejudicados quando há definição de 

orçamento e durante crises financeiras. Por isso, durante muitos anos, profissionais 

e pesquisadores de Relações Públicas lutaram para desenvolver técnicas de 

mensuração para provar a eficácia da profissão e o valor que elas agregam para as 

organizações. É nesse ponto que a Teoria Geral da Excelência em Relações 

Públicas busca aprofundar nas potencialidades e dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais dessa área no contexto contemporâneo. 

Como já dito anteriormente, o valor das Relações Públicas para uma 

organização é difícil de medir e isso se complexifica quando falamos de valor 

monetário. A teoria proposta por Grunig define essa mensuração por duas razões: 

os públicos de influência de uma organização afetam o desempenho financeiro da 

mesma, dessa forma, bons relacionamentos com os públicos demandam retorno 

financeiro contínuo. Entretanto, o retorno desses relacionamentos é de longo prazo 

e, na maioria das vezes, de uma só vez, por exemplo, em crises, greves ou boicotes 

ou até mesmo com possíveis sócios e doadores com quem se deve relacionar por 

anos até estabelecer parcerias em investimento.  

Especialistas em contabilidade nos dizem que uma atividade 
organizacional possui valor se a receita cresce ou se os custos ou 
riscos diminuem. Teoricamente, podemos explicar que bons 
relacionamentos com relações públicas colaboram para o aumento 
da receita ao permitir a venda de seus produtos e serviços a clientes 
satisfeitos, assim como assegurar investimentos e estimular doações 
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[...] As relações públicas também “reduzem custos” da organização 
que poderiam ser despendidos por oposições na comunidade 
processos legais, regulamentações, boicotes [...] (GRUNIG, 2011, p. 
50). 

 

Portanto, apesar de existir um alto valor para as Relações Públicas em 

relação ao retorno a longo prazo de suas ações, ainda é difícil calcular este valor de 

forma monetária. Sendo assim, Grunig (2011), em sua pesquisa, constatou que “[...] 

CEOs e comunicadores concordam, de forma similar, que as Relações Públicas 

asseguram um retorno significativamente maior que seu custo, o qual, por sua vez, é 

maior que o custo de qualquer departamento da organização” (GRUNIG, 2011, p. 

52). Foi calculado um retorno sobre investimento médio de 186%, entretanto, esse 

retorno cresceu para um valor de 225% nas empresas com Relações Públicas 

excelentes e caiu para 140% em organizações com menor nível de excelência. Na 

continuidade, A Teoria Geral da Excelência em Relações Públicas estabeleceu e 

listou princípios genéricos de Relações Públicas com excelência, dividido em sete 

categorias.  

Na primeira categoria temos a ideia de que a função de Relações Públicas 

deve ser reconhecida como gerencial e estratégica para ajudar a organização a ser 

eficaz. O executivo de Relações Públicas deve desempenhar um importante papel 

na tomada de decisões organizacionais e pertencer ao grupo de influência da 

organização, juntamente a outros líderes. Como cita Grunig (2011, p. 54, grifo do 

autor) “O alto executivo de Relações Públicas é membro da coalizão dominante da 

organização ou se reporta diretamente aos diretores executivos que pertencem a 

ela”. Dessa forma, é possível que o profissional tenha “[...] liberdade para tomar 

decisões a respeito dos problemas de Relações Públicas sem excessivamente 

necessitar de autorização dos demais dirigentes da organização” (GRUNIG, 2011, p. 

54). Esse aspecto é extremamente importante para o desenvolvimento das Relações 

Públicas excelentes, já que muitas empresas utilizam este profissional apenas como 

assessor de outros departamentos e não como parte da direção estratégica, sendo 

subordinado a outras funções. 

A segunda categoria descreve quatro principais papéis que os comunicadores 

desempenham nas empresas: o de gerente, o de conselheiro sênior, o de técnico e 

o de especialista em mídia. Nas pesquisas desenvolvidas ao longo do estudo foi 

descoberto que, nas organizações excelentes, os profissionais de Relações Públicas 

desenvolviam o papel de gerente e de técnico, já nas menos excelentes todos os 
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profissionais de comunicação, inclusive supervisor, são técnicos. Dessa forma, é 

impossível que as Relações Públicas desempenhem seu papel gerencial, pois não 

há gestores no departamento. Grunig (2011, p. 57) afirma que “A unidade de 

Relações Públicas é chefiada por um gerente, e não por um técnico [...] Excelentes 

unidades de Relações Públicas devem ter ao menos um gerente de Comunicação”. 

A terceira categoria lida com o relacionamento das Relações Públicas com 

outras funções gerenciais da organização, como deve ser essa interação entre 

departamentos e o que o torna excelente. Nesse caso, partimos do erro para 

demonstrar o que seria o correto a se fazer. Grunig explica o que geralmente 

acontece na maioria das organizações quando falamos de interação e subordinação 

entre departamentos: 

Muitas organizações fragmentam a função de relações públicas 
fazendo da comunicação uma ferramenta de apoio para outros 
departamentos. Quando isso ocorre, ela permanece subordinada a 
outras funções e não pode ser estrategicamente gerenciada porque 
não consegue movimentar recursos de uma área para outra 
(GRUNIG, 2011, p. 59). 

 
Os relações-públicas devem atuar na perspectiva da comunicação integrada, 

que será explicada no próximo tópico deste capítulo. “Departamentos de 

comunicação integrada trabalham em conjunto com outras funções gerenciais [...] 

Quando as relações públicas são excelentes, há pouco conflito e pouca competição 

com outras funções gerenciais, inclusive marketing” (GRUNIG, 2011, p. 60).  

A quarta categoria explica os diferentes modelos de Relações Públicas, que já 

foram abordados e explicados detalhadamente neste capítulo: “modelo de agência 

de imprensa/divulgação”; “modelo de informação pública”; “modelo assimétrico de 

duas mãos”; “modelo simétrico de duas mãos” e o de “motivos mistos”. Esses 

modelos devem ser entendidos pelos profissionais de Relações Públicas e 

corretamente aplicados, sendo o mais apropriado o “modelo simétrico de duas 

mãos” e o de “motivos mistos” (GRUNIG, 2011). 

Por sua vez, a quinta categoria explica as características de programas de 

comunicação. Muitos departamentos de Relações Públicas desenvolvem certos 

programas de comunicação em detrimento de outros e, em certos casos, investem 

nos mesmos programas para os mesmos públicos, ano após ano. Após diversas 

pesquisas, Grunig (2011) chegou à conclusão de que existem alguns públicos para 

os quais as organizações alocam os maiores valores de seus orçamentos, que são: 
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mídia, empregados, investidores, comunidade, clientes, governo e associações. Na 

maioria das vezes, as empresas se preocupam demais com certos públicos e 

esquecem outros de mesma, senão maior, importância. Os departamentos com 

Relações Públicas excelentes desenvolvem pesquisas para mapear novos públicos 

e coletar informações dos já existentes, para então desenvolverem suas ações. 

Entretanto, departamentos com menos excelência continuam, ano após ano, com 

pouca ou nenhuma pesquisa para identificar novos públicos e sempre executam as 

mesmas ações para alcançar os mesmos objetivos. O que se constata, logo, é que 

“[...] quando o departamento de Comunicação é excelente, os programas de 

comunicação para os públicos específicos possivelmente terão origens estratégicas 

e dificilmente terão origens históricas [...] Programas excelentes surgem da pesquisa 

de observação do ambiente [...]” (GRUNIG, 2011, p. 64). 

A sexta categoria visa examinar as características das organizações e seus 

ambientes para determinar se a excelência se desenvolve e sobrevive por si só ou 

se requer contexto externo e interno que ampare as propostas. Grunig (2011) 

explica que, nos Estados Unidos, quase todas as organizações sofrem pressão do 

ativismo11 e que, quando qualquer tipo de crise acontece, elas tendem a empoderar 

a função de Relações Públicas. Dessa forma, foi definida a hipótese de que o 

ativismo poderia impulsionar as Relações Públicas e as organizações na direção da 

excelência, pois, ao enfrentarem a pressão dos ativistas, as organizações estariam 

mais dispostas a colocar as Relações Públicas no papel gerencial, incluindo-as na 

gestão estratégica e exercendo a comunicação de forma simétrica. 

Por fim, a sétima e última categoria explica que uma cultura organizacional 

participativa e ética colabora para a comunicação excelente. As Relações Públicas 

alcançam a excelência e serão bem-sucedidas em uma organização com estrutura 

orgânica e de sistema simétrico de comunicação, na qual existam oportunidades 

para mulheres e minorias, tanto raciais quanto étnicas. Ter uma estrutura orgânica 

significa que todos os funcionários podem participar das tomadas de decisões e que 

essa prática não é algo centralizado apenas para o topo da organização. Uma 

cultura organizacional orgânica significa que os funcionários sentem-se satisfeitos e 

podem trabalhar e produzir com eficácia, em um bom ambiente de trabalho.  
                                                             
11

 O ativismo consiste em esforços para paralisar, promover, impedir ou direcionar mudanças sociais, políticas, 
econômicas ou ambientais. O ativismo pode tomar diversas formas, desde cartas a jornais, campanhas políticas, 
ativismo econômico, comícios, passeatas de rua, greves, ocupações, etc (ACTIVISM, 2013, tradução nossa). 
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Nossos dados demonstram que, quando a função de relações 
públicas era habilitada a implantar programas simétricos de 
comunicação interna, o resultado era uma cultura mais participativa e 
uma maior satisfação do funcionário com a organização. 
Evidenciamos, porém, que a comunicação simétrica pode não 
ocorrer numa organização com estrutura centralizada, hierárquica e 
de cultura autoritária. Estrutura orgânica e comunicação simétrica 
interagem para produzir cultura participativa, e a cultura participativa 
contribui fortemente para a satisfação do funcionário com a 
organização (GRUNIG, 2011, p. 67). 

 
A cultura organizacional é uma área que tem recebido crescente atenção nos 

últimos anos, isso ocorre devido ao fato que a organização é um fenômeno social de 

extrema complexidade.  A autora Marlene Marchiori (2006) discursa sobre este tema 

em seu livro Cultura e Organização Institucional: um olhar estratégico sobre a 

organização, e explica que a cultura de uma organização é um fenômeno social que 

tem como principal característica a interação humana. A cultura não é planejada ou 

presumível; ela é produto natural da interação social, que influencia os sistemas e 

comportamentos de uma sociedade, assim como recebe influência destes. E com a 

cultura organizacional acontece o mesmo, sendo esta um sistema aberto que recebe 

influências do meio ambiente e também pode influenciar este meio, segundo 

Marchiori (2006). Entretanto, muitas vezes, essas concepções básicas não são 

levadas em conta pela administração ou até mesmo pelos níveis de decisão dentro 

de uma organização, o que pode causar impacto negativo e até impedir o 

desenvolvimento de uma estratégia.  

O conceito de cultura organizacional é relativamente recente, com sinais de 

formação na década de 1980, entretanto podemos destacar alguns signos no mapa 

histórico desse tema. Antes da década 1980 não havia interesse nas definições de 

cultura organizacional, mudança, ambiente e performance. Entretanto, com o tempo, 

essa exigência tornou-se presente, e nos anos 80, quando surgiu o conceito de 

cultura corporativa, a área administrativa passou a dar maior ênfase a essa ideia. 

Entretanto, Marchiori (2006) alerta que a análise da cultura organizacional deve 

extrapolar a visão da cultura corporativa. 

Ao definirmos cultura organizacional devemos ter em mente que nenhuma 

teoria permanece estável, pois sempre há complementações na busca de melhor 

entender a complexidade das organizações e seus sistemas. A cultura 

organizacional engloba a visão de um conjunto de entendimentos ou significados de 
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um grupo de pessoas, ela não é algo que uma organização possui; é algo que uma 

organização é (MARCHIORI, 2006).  

A maioria das definições de cultura organizacional refere-se à 
posição dos membros em uma determinada organização quanto a 
compartilharem os sistemas, valores e crenças, transmitindo-os para 
os novos membros em virtude dos significados estabelecidos. 
Algumas enfatizam o aspecto do conhecimento coletivo dos 
membros, outras, as tradições [...] alguns conceitos de cultura 
organizacional destacam o entendimento de que a cultura é vista 
como uma propriedade da organização [...] Outros autores chegam a 
citar a manipulação da cultura para que o sucesso da organização 
seja alcançado (MARCHIORI, 2006, p. 80-81). 

 

Analisando as diversas definições é possível perceber denominadores 

comuns e chegar à conclusão que o que reproduz e cria a cultura inclui socialização, 

ritos e outros eventos que reforçam a prática social. É a pratica social que constrói 

manifestações culturais, e são os ritos e eventos que relacionam-se com a 

reprodução da cultura. Portanto, Marchiori (2006) afirma que a cultura organizacional 

é construída, mantida e reproduzida pelas pessoas, pois são elas que criam 

significados e entendimentos. As próprias pessoas são “produtos” formados pela 

cultura. Em sua obra, Marchiori (2006) comenta que a cultura organizacional nada 

mais é do que um reflexo da essência da organização, sua personalidade. Ela é 

experimentada por seus membros de maneira conjunta, o que afeta a realidade 

organizacional e a forma com que os grupos se comportam e validam as relações 

internas. É necessário que haja construção de significados e comunicação para que 

haja cultura nas organizações.  

A Teoria Geral de Excelência demonstra que as Relações Públicas são uma 

função gerencial que auxiliam a organização na consolidação de sua cultura 

organizacional, que exige a atenção quanto à comunicação e interação com os 

variados públicos.  

 

3.4 A comunicação integrada nas organizações 

 

Ao longo deste capítulo, utilizamos diversas vezes as palavras 

“organizacional” e “integrada” ao falarmos sobre programas de comunicação, entre 

outros pontos. Estudaremos agora um pouco sobre a comunicação organizacional 

integrada, campo imprescindível para a excelência das Relações Públicas, como 

vimos anteriormente. De acordo com Kunsch (2003), a comunicação organizacional 
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é o estudo dentro das organizações no âmbito da sociedade global. A comunicação 

integrada é uma filosofia que pressupõe a junção da comunicação institucional, 

mercadológica, interna. Todas fazem parte da organização e devem constituir uma 

unidade harmoniosa. “São essas formas de comunicação que permitem a uma 

organização se relacionar com seu universo de públicos e com a sociedade em 

geral. Por isso, não se devem mais isolar essas modalidades comunicacionais. É 

necessário que haja uma ação conjunta das atividades” (KUNSCH, 2003, p. 150). 

Ao longo dos anos e com a evolução da área de Comunicação, esta foi 

assumindo um caráter estratégico dentro das empresas. A comunicação 

organizacional integrada, como já tido, é um mix de diversas áreas da comunicação 

e não deve funcionar isoladamente. Para entender como funciona a comunicação 

organizacional integrada, também é necessário entender cada uma dessas áreas: a 

comunicação administrativa, a comunicação interna, a comunicação mercadológica 

e a comunicação institucional. 

Kunsch explica que a comunicação administrativa é aquela que permite 

viabilizar todo o sistema organizacional.  

Administrar uma organização consiste em planejar, coordenar, dirigir 
e controlar seus recursos, de maneira que se obtenham alta 
produtividade, baixo custo e maior lucro ou resultado, por meio da 
aplicação de um conjunto de métodos e técnicas. Isso pressupõe um 
contínuo processo de comunicação para alcançar tais objetivos 
(KUNSCH, 2003, p. 153). 

 

O dia-a-dia de uma organização transforma recursos em produtos, serviços 

em resultados e, para que isso funcione, é fundamental e imprescindível utilizar-se 

de técnicas de comunicação. É a comunicação administrativa que converge todas 

essas instâncias, promovendo o intercâmbio de informações dentro de uma 

organização, com o objetivo de melhor atender aos públicos. Devemos lembrar que 

a comunicação administrativa não pode ser confundida, muito menos substituída, 

pela comunicação interna. 

A comunicação interna viabiliza toda interação entre a organização e seus 

empregados, utilizando, para esse fim, da comunicação institucional e até mesmo da 

mercadológica, sobre as quais falaremos mais detalhadamente à frente. Fica a 

cargo da comunicação interna se envolver com a comunicação integrada para 

compatibilizar os interesses dos funcionários com os da empresa, por meio de 

diálogos, troca de informação e participação na tomada de decisões. Não devemos 
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confundir ou limitarmo-nos a definir comunicação interna como endomarketing 

(KUNSCH, 2003), pois o endomarketing restringe-se apenas a ver os funcionários 

como “clientes internos”.  

É necessário que consideremos a comunicação interna como uma área 

estratégica e incorporada à empresa, até a cúpula diretiva. Se não for dessa forma, 

os programas realizados correm risco de ser aplicados apenas parcialmente, sem 

alcançarem seus reais objetivos. Entretanto, algumas empresas ainda não lidam 

muito bem com a comunicação estratégica e não há interação entre departamentos. 

Sendo assim, como a comunicação poderia ajudar nesse processo de mudança 

cultural da organização e promover um diálogo construtivo entre empresários e 

trabalhadores?  

Um bom projeto de comunicação interna pressupõe mudanças nessa direção. 

Há tempos, os investimentos em comunicação davam prioridade apenas para o 

público externo, e os funcionários eram os últimos a terem as informações 

necessárias, sabendo por outras fontes que não as oficiais da empresa.  “Não havia 

uma política e um compromisso de comunicação da cúpula com os funcionários. Era 

uma comunicação fria, alienada e vertical [...]” (KUNSCH, 2003, p. 158).  

Entretanto, a comunicação interna não apenas beneficia o empregado, mas 

também a organização como um todo, até seus mais altos níveis. Do lado do 

funcionário, a comunicação contribui para o exercício da cidadania e a valorização 

do homem, pois devemos lembrar que antes de ser um empregado, ele é um ser 

humano. O funcionário passa a maior parte de seu dia dentro da empresa, portanto, 

são muitos os motivos para que este ambiente seja agradável e participativo, entre 

todos os setores. Do ponto de vista da organização, esse investimento na 

comunicação interna é extremamente vantajoso, pois o público interno é 

multiplicador, isso quer dizer que ele levará a informação da organização e a 

imagem dela até seus amigos e familiares, de forma positiva ou negativa. Isso é algo 

que nenhuma propaganda pode fazer, pois a visão de alguém que trabalha dentro 

da organização tem muito valor para aqueles que recebem essa informação. Ou 

seja, o funcionário é porta-voz da empresa, tanto para o lado positivo quanto 

negativo (KUNSCH, 2003).  

Não obstante, com a comunicação interna gerida eficazmente, a organização 

pode se antecipar nas respostas a dar para seus funcionários, uma vez que já terá 

sondado o ambiente e ouvido a opinião dos empregados a respeito de tudo que está 
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acontecendo. Isso ajuda a mediar e até evitar conflitos desnecessários que ocorrem 

no dia-a-dia e até uma crise mais grave. O funcionário deve se sentir mais do que 

apenas um número para a empresa, mas sim como alguém que exerce sua função 

em parceria com a organização, ambos com um objetivo mútuo (FORTES, 2003). 

Como já mencionado anteriormente, a comunicação interna não pode funcionar 

isoladamente e sim em conjunto com as demais atividades da organização, pois sua 

eficácia depende desse trabalho em equipe.  

 
As políticas e estratégias têm de ser definidas e transparentes, 
abandonando-se a “política do avestruz”. Isso significa manter um 
diálogo aberto entre a direção e os empregados [...] Os fatos 
negativos devem fazer parte das publicações internas. [...] Ou seja, 
comunicação é um ato de comunhão de ideias e o estabelecimento 
de um diálogo. Não simplesmente uma transmissão de informações. 
(KUNSCH, 2003, p. 160-161). 

 

Já a comunicação mercadológica, que foi citada ao falarmos de comunicação 

integrada, é a responsável por tudo que gira em torno dos objetivos mercadológicos 

da empresa, tendo em vista a divulgação publicitária de seus produtos e/ou serviços, 

estando ligada diretamente ao departamento de marketing. Enquanto as Relações 

Públicas gerenciam a comunicação institucional, como vimos, o marketing coordena 

e direciona a comunicação mercadológica. Basicamente, a comunicação 

mercadológica ou de marketing, como também é conhecida, tem como objetivo 

principal o de conquistar o consumidor, os públicos-alvo estabelecidos pela área. 

Por fim, temos a comunicação institucional, que é responsável pela 

construção e formatação de uma imagem e identidade corporativa positivas perante 

os públicos e a sociedade. “A comunicação institucional [...] constrói uma 

personalidade creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência 

político-social na sociedade onde está inserida” (KUNSCH, 2003, p. 164). É esse 

campo articulado que, juntamente com as Relações Públicas, enfatiza os aspectos 

da organização que têm relação com sua missão, visão, valores, filosofia e política.  

Para colocar a comunicação institucional em prática, de forma excelente, na 

perspectiva de Grunig (2011), o profissional deve conhecer a organização e 

compartilhar de seus atributos, pois ela não é apenas simples divulgação 

institucional ou de marcas, envolve aspectos mais abrangentes. “Portanto, é algo 

complexo, e as organizações terão de se valer de estratégias e políticas bem 

definidas de comunicação, delineadas e planejadas estrategicamente pela área de 
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relações públicas, numa perspectiva de comunicação integrada” (KUNSCH, 2003, p. 

165). 

Todos os tipos de comunicação que vimos neste capítulo devem ser utilizados 

mutuamente e compreendidos em sua integridade pelo profissional de Relações 

Públicas, para que este possa realizar sua função de forma excelente. Tudo o que 

foi exposto servirá como base para o próximo capítulo, onde exploramos as 

caracterizações e atividades desempenhadas por uma personagem identificada 

como relações-públicas, na obra fictícia A Encantadora de Gente, da autoria de 

Sandra Lima.  
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4 A ENCANTADORA DE GENTE: LITERATURA E CIÊNCIA NA 

APRENDIZAGEM DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Sabendo-se que a literatura pode refletir a realidade social assim como 

influenciar os leitores sobre a construção de conhecimento em torno dos assuntos 

tratados nas obras, analisaremos, neste capítulo, o livro A Encantadora de Gente, de 

Sandra Lima, propondo uma relação entre as caracterizações das Relações 

Públicas neste texto ficcional e o corpo teórico desta área. Assim, estruturamos, à 

partida, os seguintes questionamentos: a narrativa deste livro ficcional corresponde, 

fielmente, às definições e conceitos teóricos do campo das Relações Públicas? É 

possível aprender as Relações Públicas, na complexidade que lhe é inerente, a 

partir da leitura desta ficção literária? 

Contudo, antes de partirmos para essa empreitada analítica, temos de 

apresentar a autora Sandra Lima, que é natural do Rio de Janeiro, graduada em 

Comunicação Social, habilitação Relações Públicas, pela Universidade Gama Filho 

e mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É 

relações-públicas, publicitária e radialista, já atuando em emissoras de rádio e 

televisão, como consultora de comunicação de diversas empresas. Além de atuar na 

área, é docente em cursos de graduação e pós-graduação no campo das Relações 

Públicas e de outras habilitações da Comunicação Social.  

 

4.1 Entre ficção e realidade: plano geral sobre a obra 

 

Sandra Lima apresenta em seu livro uma abordagem inovadora e inédita para 

as Relações Públicas, publicando uma história fictícia que demonstra a atuação de 

um profissional da área. A própria autora, em entrevista a este estudo, afirma 

desconhecer outras obras ficcionais brasileiras dessa característica, isto é, focada 

no conjunto de atividades e definições sobre um personagem relações-públicas.  

A Encantadora de gente nos coloca em contato com Olga Frieling, uma 

relações-públicas de sucesso que, ao conseguir um novo emprego, se depara com 

mais do que apenas problemas de comunicação, tendo que lidar com a resistência 

dos diretores na aplicação dos planos de Relações Públicas, além do 

desconhecimento sobre esta profissão por parte dos seus colegas de trabalho.  
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O livro se inicia com um relato de Daniela, que acompanha e narra a trajetória 

da personagem principal, Olga. Daniela comenta que, após conhecer Olga, 

percebeu que as Relações Públicas podem ajudar qualquer empresa e até mesmo 

nas relações profissionais e pessoais no ambiente de trabalho. O vínculo entre as 

duas iniciou-se quando Daniela a convida a dividir um apartamento, após Olga ter 

sido admitida na empresa onde trabalha. O livro se divide entre a vida pessoal de 

Olga e sua colega e a vida profissional dentro do ambiente de trabalho, enfrentando 

os desafios do dia a dia.  

A primeira batalha travada por Olga ocorre em relação à comunicação interna 

da fábrica. É retratado que, apesar dos ótimos salários e benefícios, a fábrica está 

perdendo funcionários, alguns que não explicam nem o porquê da demissão. 

Portanto, a primeira ação de Relações Públicas desenvolvida por Olga é realizar 

uma pesquisa para diagnosticar o problema interno e, ao mesmo tempo, já iniciar 

algumas medidas para melhorar, a curto prazo, a comunicação interna, que não era 

planejada e gerida. A pesquisa teria como objetivo identificar qual a imagem da 

empresa percebida pelos funcionários e os principais problemas de comunicação 

interna. Antes mesmo de poder mostrar os resultados da pesquisa realizada, Olga 

se depara com uma crise do lado de fora das portas da fábrica. O sindicato tentava 

reivindicar alguns direitos enquanto impedia a entrada dos funcionários, causando 

tumulto. Entretanto, Olga consegue lidar com a situação, com calma e firmeza, 

marcando um horário para que haja negociação, resolvendo a confusão em poucos 

minutos. 

Após evitar uma possível crise, Olga apresenta os resultados de sua 

pesquisa, já tendo em mente um plano de comunicação interna e todas as medidas 

a serem tomadas para melhorar a relação dos funcionários e seus superiores. 

Apesar da quase unanimidade de aprovação do plano, um dos diretores mais 

antigos ainda resiste às mudanças, mesmo não tendo fundamentos ou planos para 

melhorar a situação interna da empresa. Por fim, o presidente pede para que ele se 

aposente e deixe o cargo nas mãos de alguém mais inovador e competente para 

lidar com as mudanças. Os dias seguintes se seguem com o sucesso do plano de 

comunicação interna de Olga, e a consequente satisfação e animação dos 

funcionários. Os programas e ações que Olga instituiu na empresa foram os mais 

diversos, tais como: um prêmio semestral para as melhores ideias e projetos 

criativos para melhoria de qualquer processo da empresa, com uma premiação em 
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dinheiro e anúncio do vencedor em dois grandes eventos, a festa do dia do 

trabalhador e a festa de Natal; a contratação de um pedagogo para dar aulas 

àqueles que não puderam concluir o ensino fundamental; a elaboração da missão, 

visão e valores da empresa; a elaboração de um boletim semanal e um com as 

informações do dia-a-dia; um quadro de avisos e um canal de sugestões para os 

funcionários se comunicarem com seus superiores, diretores e até mesmo com o 

presidente. Logo após o sucesso do plano de comunicação interna, Olga começa a 

planejar o plano de comunicação externa, que deve estar ligado ao plano interno e 

também à comunicação mercadológica. 

Ao tentar integrar as áreas para execução do plano de comunicação externa, 

Olga tem de enfrentar mais um diretor resistente às mudanças. O diretor de 

Marketing se nega a confiar as informações do setor e o histórico da comunicação 

mercadológica da empresa à Olga, não retornando suas ligações ou simplesmente 

faltando aos compromissos marcados, acreditando que o setor de Relações 

Públicas não deve se intrometer na área da comunicação mercadológica. Após 

várias tentativas de contado com o diretor, Olga decide dialogar diretamente com o 

presidente da empresa para que essa situação fosse resolvida. Consequentemente, 

o presidente decide promover Olga a diretora de comunicação, tornando-a 

responsável por toda a comunicação da empresa, inclusive a mercadológica. Com a 

situação resolvida, Olga inicia suas ações e pesquisas para resolver o problema da 

comunicação externa. Após uma pesquisa e diagnóstico do problema, Olga define 

os objetivos, metas, estratégias e ações a serem realizadas. Cada ação com foco 

em um público diferente, os fornecedores, a comunidade e a sociedade e a 

imprensa, com resultados muito positivos para a empresa. 

A última contribuição de Olga no campo profissional é a revitalização de um 

tradicional clube da cidade, que já estava prestes a encerrar suas atividades, pois, 

além de não conseguir novos sócios, perdia os poucos que já tinha e sobrevivia 

apenas de algumas atividades, como escolinhas de esportes. Após mais um plano 

bem organizado, estruturado e aplicado, Olga consegue captar recursos essenciais 

para a revitalização do local e realiza uma nova inauguração, com uma grande festa 

que traz de volta os dias de glória do clube. 

 A segunda parte do livro, que ocorre junto a todos os desafios profissionais de 

Olga, trata-se da vida pessoal da personagem e sua relação com a amiga Daniela. 

Esta personagem reconhece que a profissão de Olga é importante, inclusive, para a 
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melhoria das relações pessoais dentro e fora do ambiente de trabalho. O livro 

termina com a partida de Olga para o exterior, ao ter a oportunidade de trabalhar 

numa Organização Não Governamental (ONG) junto ao namorado, setor, aliás, em 

que a personagem nunca havia trabalhado, representando mais um desafio a 

superar. 

 

4.2 Gentes que encantam: análise da obra segundo a teoria das Relações 

Públicas 

 

O livro A Encantadora de Gente demonstra como os relações-públicas podem 

fazer a diferença numa organização e até mesmo na vida pessoal, posicionando 

esses profissionais como agentes principais de mudanças essenciais para a 

sobrevivência das organizações no atual cenário mundial.  Olga Frieling é uma 

profissional competente que enxerga em seu trabalho algo além de um simples 

emprego, encarando a oportunidade de melhorar a organização como um todo, 

inclusive seu relacionamento com o ambiente a sua volta. A personagem utiliza, 

para tanto, diversas ferramentas e técnicas, a maior parte delas já citadas no 

capítulo anterior, quando tratamos das funções e atividades do relações-públicas e 

sobre a comunicação integrada.  

Para podermos iniciar esta análise, recorremos a James E. Grunig (2011b, p. 

34, grifo do autor), que define as Relações Públicas como 

[...] a administração da comunicação entre uma organização e seus 
públicos [...] Os profissionais de Relações Públicas planejam e 
executam a comunicação para a organização na sua totalidade, ou 
apóiam partes da organização a desenvolverem a sua comunicação. 
[...] no nível gerencial os profissionais de Relações Públicas 
elaboram programas de comunicação para se comunicar com os 
públicos.  

 
Cicilia Peruzzo (2009, p. 159), por sua vez, caracteriza as Relações Públicas 

como uma atividade que visa estabelecer, entre a organização e seus públicos, um 

bom relacionamento. A profissão tem como foco a satisfação não apenas das 

instituições, auxiliando-as no alcance de seus objetivos, mas também dos públicos 

que as influenciam. De acordo com Peruzzo (2009), as Relações Públicas atuam na 

garantia da prosperidade e longevidade da organização, contribuindo com uma boa 

reputação, imagem e com a aceitação pública da empresa. A Associação Brasileira 

de Relações Públicas, seção São Paulo (2013), também afirma que esta profissão 
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tem como finalidade a compreensão mútua entre a instituição, pública ou privada, e 

os grupos de pessoas aos quais está ligada. Os públicos são os mais diversos, do 

consumidor à comunidade com a qual se envolve a instituição, os fornecedores, 

funcionários, governos, mídia, e até mesmo grupos que estejam, por motivos 

específicos, contra a organização, sendo que o relações-públicas elabora planos de 

comunicação que atinjam os objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, satisfaçam 

os interesses e anseios de seus públicos. 

Ao longo de A Encantadora de Gente é possível perceber que nenhum dos 

personagens, exceto a própria profissional de Relações Públicas, consegue 

entender e definir o que é essa profissão. Como sugere a fala do presidente da 

empresa: “Sempre imaginei que os profissionais de Relações Públicas fossem 

‘Fazedores de festinha’, ou então um daqueles sujeitos que ficam recebendo visitas 

e sorrindo para elas o tempo todo” (LIMA, 2008, p. 69). Mais à frente, o presidente 

utiliza as seguintes palavras ao tratar das Relações Públicas e, em seguida, percebe 

o equívoco que cometera: 

Quando eu pensei em contratar um profissional de Relações 
Públicas não tinha a visão do que ele poderia realmente fazer pela 
empresa. Confesso que a minha intenção era resolver o clima da 
fábrica, e achei que isso se resolvesse com a realização de alguns 
eventos. Realmente o meu olhar sobre esse profissional também era 
bastante distorcido (LIMA, 2008, p. 70). 

 
Apenas no final do livro é que podemos ter uma visão sobre o que, 

conceitualmente, é a profissão. Daniela confronta Olga, perguntando o que afinal 

são as Relações Públicas, e Olga responde de forma clara e simplificada: “Eu 

poderia te dar várias definições, de vários autores e pesquisadores, mas vou 

simplificar: Relações Públicas é o processo de promover a interação entre a 

organização e seus públicos” (LIMA, 2008, p. 137). Refletindo sobre esta definição, 

Daniela afirma que todas as funções que Olga desempenha na empresa pareciam 

ser mais complexas do que o que fora exposto. Olga, então, continua a explicar 

sobre as Relações Públicas.  

As palavras-chave da definição apresentada por Olga são processo e 

interação.  Processo é o modo de executar algo, ou o conjunto de procedimentos ou 

operações realizadas para se executar uma tarefa, e interação é a influência e ação 

recíproca, sendo recíproco tudo aquilo que é mútuo e que se troca, algo comum 

entre duas pessoas. A partir dessas palavras, podemos entender, segundo os 
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dizeres da personagem, o que são as Relações Públicas, pois, para promover a 

interação entre a organização e seus públicos, é necessário conhecê-los, saber 

como pensam, saber o que pensam sobre a empresa e, então, alinhar os interesses 

de ambos. “Portanto, Relações Públicas é o conjunto de procedimento ou operações 

entre uma organização e seus públicos” (LIMA, 2008, p. 138).  

Esse é apenas um dos pontos do livro que demonstra o conhecimento 

aprofundado sobre a profissão por parte da autora do livro, Sandra Lima, que é uma 

relações-públicas, publicitária, radialista e professora de graduação e pós-graduação 

de Relações Públicas. O livro apresenta uma excelente caracterização sobre o papel 

de um relações-públicas, as dificuldades encontradas e o desconhecimento por 

parte das pessoas, principalmente dentro do próprio ambiente de trabalho onde o 

profissional executa suas funções. Esse, inclusive, é um dos objetivos do livro, ou 

seja, contribuir para a difusão do conhecimento em torno deste campo profissional, 

descontruindo certos estereótipos a respeito, partilhados inclusive por profissionais 

da Comunicação Social. A autora da obra, em entrevista a esta investigação, faz a 

seguinte declaração: 

Eu queria que as pessoas entendessem o que um relações-públicas 
faz, na prática. Meus alunos sempre diziam que no início do curso 
tinham muita dificuldade de entender a atividade, e o que o RP fazia 
na prática. Como a atividade se relacionava com publicidade e 
jornalismo, etc. Eu pensei inicialmente em escrever alguns cases, 

mas como sempre gostei de ficção e de contar histórias também, tive 
a idéia de escrever uma história que pudesse situar as pessoas 
sobre a atividade de RP. Confesso que queria também divulgar e 
mostrar a importância do trabalho do RP junto com outros 
profissionais (LIMA, 2013, mensagem pessoal). 
  

 As incoerências entre as definições científicas e algumas situações 

encontradas no livro servem de base para que haja explicações teóricas sobre as 

Relações Públicas. Percebe-se que a intenção da autora fora, justamente, a de 

exemplificar e enfrentar esses desconhecimentos sobre a área, elucidando casos 

que revelam essa realidade Por exemplo, os próprios diretores da empresa não 

compreenderem o trabalho de um relações-públicas, impedindo o desenvolvimento 

dos planos de comunicação. Quando Olga sugere uma pesquisa de opinião com os 

funcionários para iniciar o planejamento de comunicação interna, alguns diretores 

acusam tal plano de ser perigoso e que os funcionários poderiam falar mal da 

empresa. Em vez de uma pesquisa, sugerem que sejam feitos apenas alguns 

programas motivacionais para resolver o problema de relacionamento interno. É 
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nesse momento que Olga explica a razão por trás da pesquisa e explana sobre sua 

atuação na empresa e o que deveria ser feito para melhorar os relacionamentos na 

fábrica.  

Em outro momento, podemos notar a resistência do diretor de Marketing em 

fornecer informações sobre o histórico de comunicação da empresa, devido ao fato 

da posição hierárquica de Olga ser abaixo da sua e, principalmente, por não 

compreender a razão pela qual a relações-públicas necessitava das informações. 

Por não entender, na sua totalidade, a atuação de um profissional de Relações 

Públicas, o diretor de Marketing acreditava que os assuntos da comunicação externa 

deveriam interessar, apenas, ao seu setor. Mais uma vez, a falta de informações 

sobre o campo das Relações Públicas atrapalha no desenvolvimento dos planos de 

comunicação de Olga. 

A Encantadora de Gente levanta outro tema abordado por diversos autores 

desta área científica, que se refere ao trabalho desses profissionais junto à alta 

administração da organização. Ao falarmos sobre as Relações Públicas na cúpula 

organizacional, podemos citar Grunig (2011a, p. 54), que explica que “o alto 

executivo de relações públicas é membro da coalizão dominante da organização ou 

se reporta diretamente aos diretores executivos que pertencem a ela”, pois, dessa 

forma, é possível que “o profissional tenha liberdade para tomar decisões a respeito 

dos problemas de relações públicas sem excessivamente necessitar de autorização 

dos demais dirigentes da organização” (GRUNIG, 2011a, p. 54).  

Nessa perspectiva, é necessário que o profissional de Relações Públicas 

reporte-se diretamente à alta administração, tendo assim a liberdade de exercer 

suas ações e estratégias apenas com o aval do presidente da organização. Grunig 

(2011a) ainda pontua a importância desse aspecto para o desenvolvimento das 

Relações Públicas excelentes, já que muitas empresas vinculam este profissional 

apenas como assessor de outros departamentos. É certo, pois, que analisar e 

projetar a identidade e a imagem organizacional requer do relações-públicas 

participação direta nas dinâmicas organizacionais, desde a proximidade com as 

relações sociais entrelaçadas no nível operacional até as decisões de projetos no 

alto escalão da instituição. 

Durante uma conversa entre Daniela e Olga percebemos como algumas 

empresas ainda desconhecem a profissão das Relações Públicas e não entendem o 

valor da comunicação institucional, posicionando-as, hierarquicamente, abaixo de 
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outros setores. Daniela relata sua experiência em uma empresa com esse perfil “Lá 

tudo gira em torno do departamento de Marketing. Todo o pessoal da comunicação 

era subordinado a ele. Tudo tinha que passar por sua aprovação” (LIMA, 2008, p. 

102). Olga confirma as palavras de Daniela e mostra que o problema é mais grave 

do que ela pensa. 

Em algumas empresas, o desconhecimento dos empresários ou 
dirigentes faz com que o departamento de marketing se sobreponha 
ao da comunicação. Como se a comunicação fosse subordinada ao 
marketing. E isso, com certeza, é um pensamento ultrapassado. 
Normalmente acontece em organizações tradicionais, que dão 
ênfase à burocracia, hierarquia autoritária, uma prática operacional 
centrada nas tarefas e, principalmente, na estrutura de poder 

centralizada (LIMA, 2008, p. 103). 
 
Em um dos capítulos, um dos diretores chega a confundir Olga com uma 

administradora. Após a primeira reunião com os diretores, ao mostrar seus planos 

de comunicação interna e sugerir uma gratificação por produtividade para os 

funcionários e explicar as vantagens como esse sistema funcionaria, Olga é 

questionada por um dos diretores: “[...] onde aprendeu essas coisas, você é 

Relações Públicas ou administradora?” (LIMA, 2008, p. 35). Olga responde com 

profissionalismo: “Em comunicação, a gente precisa conhecer os processos 

administrativos de uma organização [...] Sempre procurei ler muito, me informar, 

enfim [...]” (LIMA, 2008, p. 35). Esta afirmação da personagem remete aos 

pressupostos teóricos defendidos por Kunsch (2003), sobre as competências de um 

relações-públicas, evidenciando a amplitude do conhecimento necessário para esse 

profissional. 

[...] domínio da língua portuguesa; conhecimento de pelo menos um 
idioma estrangeiro; cultura geral e humanística; conhecimento de 
administração, marketing, publicidade e jornalismo; visão estratégica 
de negócios; saber planejar e planejar-se; capacidade administrativa 
e de articulação política; equilíbrio emocional (KUNSCH, 2003, p. 
128). 

 
Já vimos anteriormente que as Relações Públicas são divididas em diversas 

funções, entre elas a administrativa. No exercício dessa função, os relações-públicas 

visam atingir toda a organização, para que haja a total interação entre setores, 

grupos e subgrupos da empresa, estabelecendo e mantendo canais de comunicação 

mútuos, aceitação e cooperação entre a organização e seus diversos públicos. A 

função administrativa deste profissional capacita-o à conscientização do público 
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interno e externo da empresa e ainda orienta e assessora todas as áreas da 

organização.  

Neste ponto, percebe-se, com clareza, a preocupação da autora em enfatizar 

essa função dos profissionais de Relações Públicas no âmbito organizacional. A 

personagem Olga demonstra essa capacidade em articular os diversos setores e 

canais da empresa, como que empenhada no exercício da sua profissão na 

perspectiva do bom funcionamento de todo o sistema organizacional. Frente ao 

contexto situacional em que se apresenta a narrativa da obra, ou seja, uma empresa 

com problemas nos relacionamentos internos, tanto nos níveis mais baixos da 

hierarquia funcional quanto nos mais altos, além da falta de articulação entre os 

setores, a função administrativa das Relações Públicas revela-se de suma 

importância.  

 

4.3 Mediação: a ética profissional e a prevenção de crises  

 

Os relações-públicas são responsáveis por planejar e elaborar ações de 

comunicação que visam atingir objetivos e sondar o ambiente para que sempre haja 

uma solução para problemas futuros. Esse profissional “identifica assuntos 

emergentes potenciais ao analisar no ambiente os públicos que possivelmente 

sofrerão as consequências das decisões organizacionais” (GRUNIG, 2011b, p. 21). 

É de competência dos relações-públicas avaliar os processos políticos internos a fim 

de detectar quaisquer mudanças que possam se tornar uma crise. Entretanto, “no 

momento que as consequências de uma decisão gerencial chegam à mídia e se 

tornam de domínio público, é tarde demais para influenciar a decisão [...] só se 

controlam os danos” (GRUNIG, 2011b, p. 86). Além de sondar o ambiente para 

evitar crises, o profissional deve solucionar problemas emergentes que, por variadas 

razões, não puderem ser detectados antes.  

No primeiro capítulo de A Encantadora de Gente, Olga se depara com uma 

possível crise. O sindicato dos trabalhadores tentava reivindicar seus direitos 

diretamente com os representantes patronais, enquanto impedia a entrada dos 

funcionários na fábrica, causando um grande tumulto. Entretanto, Olga, valendo-se 

das funções mediadora e política (SIMÕES 1995; KUNSCH, 2003), consegue 

solucionar a situação, propondo uma reunião do sindicato com os diretores da 

empresa, prometendo equacionar qualquer problema que o sindicato tenha durante 
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as negociações. Após certa resistência, o sindicato concorda em negociar 

diretamente com os diretores.  

Durante a confusão, a imprensa pede uma explicação do que estava 

acontecendo e, novamente, Olga mantém a ordem, agendando um horário para que 

um porta-voz esclareça todas as dúvidas e relate as negociações com o sindicato, 

demonstrando que não há intenções de esconder a situação, mas sim informar a 

imprensa, sem nenhum mal entendido ou omissão de informação. O porta-voz, 

apesar de pouco preparado, executa sua função, e Olga percebe a necessidade de 

preparar um porta-voz experiente para lidar com quaisquer assuntos ligados à 

imprensa. “Vamos encaminhar os nossos porta-vozes em um serviço de mídia-

training” (LIMA, 2008, p. 32).  

A transparência e comunicação são primordiais para Olga, que, ao primeiro 

sinal de uma crise, adota os ideais de ética nas relações. Ivy Lee afirma que é 

necessário ser honesto e transparente com o público “Diga sempre a verdade, 

porque mais cedo ou mais tarde o público vai descobrir de qualquer forma. E se o 

público não gostar deseja” (KUNSCH, L. W., 2009, p. 10). 

Quando discursamos sobre a transparência como um dos valores das 

Relações Públicas e das práticas empresariais, também devemos citar a ética desta 

profissão, que é extremamente necessária não apenas como qualidade do 

profissional, mas em suas ações de comunicação e seus planejamentos. Waldyr 

Gutierrez Fortes (2003, p. 154, grifo do autor) comenta a importância da ética e da 

estética na profissão de Relações Públicas. 

A ética sustenta-se na busca da legitimidade da ação organizacional 
e no que diz respeito ao discurso do profissional, na informação para 
os públicos e na sua liberdade de decisão. Quanto à estética, a 

definição operacional da atividade de relações públicas desde há 
muito prescreve que, antes de justificar ou explicar as ações 
organizacionais, se deve “arrumar a casa”, pondo em prática políticas 
organizacionais justas. A atividade de relações públicas, em seu 
sentido abstrato, é ética e estética, pois visa uma sociedade 
harmônica. 

 
O profissional de Relações Públicas, assim, deve atuar como conselheiro da 

ética dentro da organização para a qual trabalha, tal como ressalta Grunig (2011a), 

ao considerar essa função gerencial como responsável pela introdução de valores 

morais e responsabilidade social nas tomadas de decisão. Na concepção deste 

autor, em consonância à linha de raciocínio de Maria Aparecida Ferrari (2009b), é 
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necessário desenvolver programas de comunicação interna e externa regidos pela 

ética e em prol da democracia. 

Nessa perspectiva, Grunig (2011b, p. 112) define alguns estágios para medir 

se as ações de uma empresa estão sendo tomadas com base nesses valores. De 

início, é necessário fazer uma pergunta: “se o indivíduo está agindo com base 

somente na razão, e não por conta de influência política, monetária, ou por mero 

interesse próprio”. Em seguida, é preciso pensar se “Esta organização aceitaria essa 

decisão se estivesse do outro lado”. No terceiro estágio, citado por Grunig (2011b, p. 

112), “Pede à organização para considerar seu dever, suas intenções e dignidade e 

respeito por ela própria, por seus públicos e pela sociedade.” Por fim, “Requer a 

comunicação simétrica para obter resultados éticos no processo decisório”.  

A conduta ética está presente nas atitudes e atividades desempenhadas por 

Olga, na obra A Encantadora de Gente. 

[...] ela olhava todos dentro dos olhos, e sempre quando falava, sua 
voz firme, ainda que suave, e sua expressão revelava os seus 
sentimentos. A maneira como ela evitava a falsa modéstia, a 
dissimulação, e os elogios exagerados, e o seu sorriso espontâneo, 
verdadeiro, demonstrava a sua transparência.  A transparência, 
conceito básico das Relações Públicas, estava incorporada em Olga, 
não servia apenas como técnica para traçar estratégias de 
relacionamento da organização com seus públicos. E era por isso 
que as pessoas confiavam nela (LIMA, 2008, p. 19). 

 
Daniela, personagem secundária do livro, explica ainda que Olga sabia como 

ouvir e que tal aspecto era fundamental para quem trabalha com pessoas, 

lembrando que toda e qualquer organização é composta por seres humanos, não 

importando seu ramo de atuação. “Quando se ouve, se tem a possibilidade de 

conhecer anseios, opiniões, dúvidas, insatisfações, expectativas, e grandes ideias, 

além de fazer com que as pessoas se conheçam também” (LIMA, 2008, p 19). 

 

4.4 Articulações: a comunicação integrada e seus desafios  

  

Como vimos, a ética como valor inerente às Relações Públicas, como 

apregoam os princípios teóricos desta área, é explorada, com destaque, na obra 

ficcional que estamos analisando. Adotar e agir eticamente, para um profissional 

deste campo, torna-se uma exigência que só tem a somar na qualidade dos seus 

trabalhos diários, que tem por foco o entendimento dos interesses e expectativas 
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dos diversos públicos com os quais a organização se relaciona. Durante o 

planejamento de comunicação, Olga explica aos diretores que é necessário 

entender a cultura de seus funcionários.  

Não adiantava pagar bons salários para os funcionários, mas era 
preciso entender a cultura deles, promover a interação, fazer com 
que o clima da empresa fosse agradável [...] era preciso que elas se 
sentissem bem, gostassem de estar no local de trabalho, e sentissem 
prazer em realizar suas funções [...] se isso acontecesse a 
produtividade dos funcionários cresceria inacreditavelmente. As 
pessoas produzem mais e melhor quando se sentem motivadas, 
quando estão satisfeitas com o que fazem, quando são ouvidas. Até 
para resolverem problemas elas se sentem mais seguras e mais 
confiantes (LIMA, 2008, p. 21-22). 

 

 Em relação a esses aspectos, Fábio França (2004) explica que é necessário 

estudar a cultura de cada público, seus valores, crenças e tradições, que influenciam 

em seu comportamento, sendo que cada um desses aspectos precisa ser analisado 

e compreendido para o mútuo entendimento e conciliação de objetivos entre os 

públicos e a organização, em todos os seus níveis. Portanto, a definição de massa é 

contrária a essa linha de raciocínio, sem respeitar as especificidades de cada 

público. 

Durante uma conversa entre Olga e Daniela, esta personagem confronta a 

relações-públicas, ao discutir sobre a manipulação da opinião pública pela mídia, e 

pergunta a opinião de Olga sobre o assunto, que apresenta a seguinte declaração: 

“Primeiro, o conceito de opinião pública que virou senso comum entre a mídia está 

totalmente equivocado” (LIMA, 2008, p. 78).  

[...] a mídia só pode influenciar e manipular opiniões individuais de 
uma massa acrítica e com pouca qualidade de informação. E isso só 
acontece porque essa massa é formada por um grupo de indivíduos 
anônimos, com um grau ínfimo de organização e sem oportunidade 
para o debate. Se ao contrário, temos um agrupamento de indivíduos 
organizados, como uma controvérsia definida, recebendo informação 
de qualidade e principalmente oportunidade para o debate, aí sim 
teremos um público e por consequência uma opinião pública, no 
sentido strictu da palavra, e que tem suas origens e significados no 

berço da democracia ocidental: a Grécia. [...] Infelizmente, o termo 
[opinião pública] foi vulgarizado e em sendo conceituado como se 
fosse um conjunto de opiniões individuais, o que não é correto. O 
que ocorre é que a mídia pode influenciar e até manipular a opinião 
de uma massa (LIMA, 2008 p. 79). 

 
Em relação ao conceito de público, Margarida Kunsch (2009) cita Grunig e 

Hunt (1983), que opinam sobre a noção de público geral, comentando que tal 

afirmação é uma impossibilidade lógica, afinal os públicos são obrigatoriamente 
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específicos, que têm um problema em comum. Para esclarecer melhor o significado 

de público como diferente de massa, Fábio França (2004) explica a conceituação de 

massa como um agrupamento de pessoas sem contiguidade espacial, anônima e 

sem organização. Ao contrário, o público é um agrupamento espontâneo e 

organizado, com abundância de informações, que analisa uma controvérsia 

utilizando-se de opiniões múltiplas em relação à que medida deve ser tomada para 

que haja uma solução para seus problemas. O público, como sublinha França 

(2004), tem a habilidade de discussão e debate por meio da interação social ou 

pelos veículos de comunicação, expressando uma decisão ou opinião coletiva que 

permite ação. 

Neste âmbito, os relações-públicas, por meio da gestão dos processos 

comunicacionais, visam criar relações salutares com os mais diversos públicos, 

inclusive um clima agradável no ambiente de trabalho, partindo do princípio de que o 

trabalhador satisfeito dedica-se com mais diligência e tem melhor rendimento em 

sua função, além de estimular os outros que o cercam (PERUZZO, 2009). 

E é exatamente esse ponto que Olga levanta em sua primeira reunião com os 

diretores, explicando a importância de entender e ouvir o público interno, por meio 

de pesquisas, para que seja possível traçar o plano de comunicação da empresa. 

Olga cita, em vários momentos, a importância da pesquisa e do diagnóstico para 

então delimitar os objetivos, metas, táticas, estratégias, ações e projetos para 

qualquer planejamento. “Veja bem, na minha área, quando eu sei que tenho que 

reorganizar a comunicação de uma empresa, a primeira coisa que eu tenho que 

fazer é um diagnóstico da comunicação” (LIMA, 2008, p.75).  

Esse é com certeza um dos pontos destacados no livro: o planejamento de 

comunicação. A cada desafio, Olga analisa a situação e inicia seu plano de ação 

com uma pesquisa e diagnóstico bem delineados, seguidos por uma análise 

minuciosa dos resultados.  

Grunig (2011) explica que uma das categorias da teoria da excelência está 

ligada a cultura organizacional participativa e a ética, ambas colaboram para a 

comunicação excelente. As Relações Públicas alcançam a excelência e serão bem-

sucedidas em uma organização com estrutura orgânica e de sistema simétrico de 

comunicação, no qual existam oportunidades para mulheres e minorias, tanto raciais 

quanto éticas. Ter uma estrutura orgânica significa que todos os funcionários podem 

participar das tomadas de decisões e que isso não é algo centralizado apenas para 
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o topo da organização. Uma cultura organizacional orgânica significa que os 

funcionários estarão felizes e poderão trabalhar e produzir com eficácia em um bom 

ambiente de trabalho.  

Nossos dados demonstram que, quando a função de relações 
públicas era habilitada a implantar programas simétricos de 
comunicação interna, o resultado era uma cultura mais participativa e 
uma maior satisfação do funcionário com a organização. 
Evidenciamos, porém, que a comunicação simétrica pode não 
ocorrer numa organização com estrutura centralizada, hierárquica e 
de cultura autoritária. Estrutura orgânica e comunicação simétrica 
interagem para produzir cultura participativa, e a cultura participativa 
contribui fortemente para a satisfação do funcionário com a 
organização (GRUNIG, 2011, p.67). 

 
Outro ponto observado na narrativa ficcional apresentada por Sandra Lima 

são os conceitos de identidade e cultural organizacional, de políticas e programas 

voltados aos públicos. A identidade organizacional é considerada a essência da 

empresa, seus valores e crenças, e é exatamente esse universo de significações e 

práticas culturais que faz com que ela se diferencie de outras instituições. Nesse 

sentido, ela é relativamente estável ao longo do tempo, mantendo ligações íntimas 

entre o presente, o passado e o futuro (MARCHIORI, 2006; FERRARI, 2009b). Os 

valores e a cultura da empresa tornam-se, logo, parte de sua identidade e têm a 

função de vincular as pessoas. “O conhecimento dos valores de uma organização, 

portanto, permite predizer o seu funcionamento e o comportamento organizacional 

de seus membros” (FERRARI, 2009b, p. 252). E é exatamente isso que Olga 

implanta dentro da empresa, uma cultura organizacional participativa, onde todos 

podem ser ouvidos e bem informados. 

É nesse sentido que Olga propõe a elaboração da visão, missão e valores da 

empresa, como parte do planejamento de comunicação interna:  

[...] os líderes iniciariam a discussão com seus liderados para a 
elaboração da missão, da visão e dos valores da empresa. Isso 
aconteceria em todos os níveis. A diretoria seria responsável por 
avaliar o conceito vindo de todas as áreas e formular o conceito final 
(LIMA, 2008, p. 55) 

 

A protagonista exerce a função estratégica das Relações Públicas em seus 

planejamentos, auxiliando a empresa a se posicionar perante a sociedade, definindo 

e demonstrando sua visão, missão, valores e filosofia institucional. Essa função das 

Relações Públicas abre e mantêm os canais de comunicação mútua com os 

públicos, construindo a credibilidade da empresa. Em suma, a função estratégica 
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lida com a visibilidade interna e externa, fortalece o lado institucional e sua imagem 

pública (KUNSCH, 2003). 

Seis meses após a implantação dos programas, Olga iniciou a avaliação de 

resultados. Um dos indicadores propostos era a diminuição dos pedidos de 

demissão e os de demissão sem justa causa. “Os índices baixaram e, segundo o 

diretor de RH, além da meta estabelecida” (LIMA, 2008, p. 58). Os canais de 

comunicação com os superiores que, inicialmente, causavam desconfiança nos 

funcionários, agora estavam sendo utilizados regularmente e, após algum tempo, 

passaram a ser menos utilizados, pois os funcionários sentiam que as reuniões 

estavam mais produtivas e que não havia mais necessidade de se dirigir diretamente 

aos superiores, diretores e presidente. O programa de educação beneficiou diversos 

funcionários e estimulou muitos outros a reiniciarem os estudos.  O nível de 

produtividade eles havia aumentado e o índice de acidentes de trabalho diminuído. 

“Na reunião de avaliação do plano de comunicação a diretoria considerou que os 

resultados obtidos foram melhores do que o previsto” (LIMA, 2008, p. 59). Por fim, o 

programa de comunicação interna proposto por Olga, além de ser bem sucedido, 

demonstrou como as Relações Públicas podem mudar uma empresa, sua identidade 

e cultura organizacional, e como essa profissão é importante nos dias atuais.  

Após o plano de comunicação interna, Olga tenta dar início ao plano de 

comunicação externa. Nesse ponto do livro a comunicação integrada fica evidente a 

partir do próprio título do capítulo “Uma não sobrevive sem a outra: integrando a 

comunicação interna, institucional e mercadológica” (LIMA, 2008, p. 61).  Como já 

vimos anteriormente, as Relações Públicas são uma filosofia de comunicação que 

ganham corpo se realizada de forma integrada, ou seja, em articulação com outros 

setores do campo comunicacional. 

Para tanto, as Relações Públicas devem se relacionar com outras funções 

gerenciais da organização, para que se tornem excelentes. Grunig (2001) explica o 

que geralmente acontece na maioria das organizações, quando falamos de 

interação e subordinação entre departamentos: 

Muitas organizações fragmentam a função de relações públicas 
fazendo da comunicação uma ferramenta de apoio para outros 
departamentos. Quando isso ocorre, ela permanece subordinada a 
outras funções e não pode ser estrategicamente gerenciada porque 
não consegue movimentar recursos de uma área para outra 
(GRUNIG, 2011, p. 59). 
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Para corrigir esse erro, as Relações Públicas devem fazer parte das 

atividades de comunicação integrada, como ainda veremos a seguir. 

“Departamentos de comunicação integrada trabalham em conjunto com outras 

funções gerenciais [...] Quando as relações públicas são excelentes, há pouco 

conflito e pouca competição com outras funções gerenciais, inclusive marketing” 

(GRUNIG, 2011, p. 60).  

Entretanto, logo no início da elaboração do plano de integrar a comunicação, 

Olga sofre com a resistência de outro diretor. O diretor de Marketing se recusa a 

fornecer o histórico de comunicação da empresa, alegando que tais informações e 

principalmente a comunicação mercadológica diziam respeito apenas ao 

departamento de marketing. Além de desconhecer a atividade de Relações Públicas, 

o diretor de Marketing aparentava acreditar que Olga estava hierarquicamente 

abaixo de seu departamento. Em uma das conversas com o diretor, Olga afirma que 

tal pensamento é um equívoco “[...] não creio que pelo fato do senhor ser diretor eu 

esteja hierarquicamente abaixo do senhor” (LIMA, 2008, p. 62).  

Diante de tal situação, Olga leva o problema direto ao presidente da empresa, 

sugerindo que o diretor de Marketing fosse enviado a visitas técnicas a empresas 

que possuíam, de forma integrada, os departamentos de Marketing e de 

Comunicação. Além de tal medida, outra providência tomada pelo presidente foi 

promover Olga à diretora de comunicação, fazendo com que esta personagem 

pudesse, de fato, realizar sua função gerencial e estratégica, como preconiza a 

Teoria da Excelência de Grunig (2011), explicada no capítulo anterior.  

Após o caso ser resolvido e Olga ter obtido as informações necessárias do 

departamento de Marketing ela dá inicio ao plano de comunicação externa. O 

primeiro passo foi integrar a comunicação dentro da empresa, tendo certeza de que 

os objetivos do departamento de Marketing complementassem o da comunicação 

em geral “[...] vamos finalmente conseguir integrar a nossa comunicação. Os seus 

objetivos perpassam os objetivos gerais da comunicação, vão integrá-los e 

complementá-los” (LIMA, 2008, p. 111). Ao final do capítulo, Olga apresenta o 

planejamento de comunicação com o diagnóstico, objetivos, metas, estratégias e 

cada um dos planos de ação.  

O diagnóstico era claro: a empresa possuía problemas de relacionamento e 

imagem com três seguimentos do seu público externo: a comunidade, a imprensa e 

os fornecedores. A comunidade não possui uma opinião formada sobre a empresa; 
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os fornecedores possuíam uma opinião ruim, pois não eram tratados com respeito e 

consideração, e a imprensa também não possuía nenhum tipo de imagem formada 

sobre a empresa. Os consumidores tinham diversas reclamações sobre o pós-

venda, sobre as políticas de relacionamento e a dificuldade de obterem respostas, 

quando necessário.  

Os objetivos definidos foram: posicionar a marca e os produtos como 

ecologicamente corretos, e a empresa como socioambientalmente responsável. 

Abrir canais de comunicação entre a empresa e os quatro segmentos de público 

externo. Projetar junto a esses púbicos a imagem da empresa de acordo com sua 

identidade. Algumas das metas estabelecidas eram: estreitar o relacionamento e 

modificar a opinião da comunidade no prazo de seis meses a partir do lançamento 

do projeto. Estreitar o relacionamento com os fornecedores e modificar sua opinião 

acerca da empresa em um ano. Implantar os programas de comunicação no prazo 

máximo de três meses.   

Cada um dos programas de ação, com o público particular, foi desenvolvido, 

sendo cinco, no total: O programa “Estreitando Laços”, que teria como alvo os 

fornecedores; o “Reciclar para Preservar”, voltado às escolas da comunidade; o 

“Diálogo Eficaz”, dirigido à imprensa; “A Melhor Idade: Todos Vamos Chegar Lá”, 

que tinha como público-alvo toda a comunidade e sociedade; e o “Aprendendo 

brincando – Centro de Lazer e Esportes da Rosa Azul”, para a comunidade. Com o 

plano definido e aprovado, todas as ações foram iniciadas e bem sucedidas. 

As técnicas, estratégias e planos de ação utilizados pelos personagens se 

assemelham, na sua estrutura, a programas e modelos de comunicação analisados 

por teóricos das Relações Públicas. Nesta narrativa ficcional, esse ferramental é 

utilizado tal como nos esclarecem a teoria e os autores da área, ou seja, em uma via 

de mão dupla e com o objetivo de fortalecer a relação da empresa com seus 

públicos (FORTES, 2003; KUNSCH, 2009; FERRARI, 2009b; GRUNIG, 2011a).  

Não por acaso, Sandra Lima, em entrevista a esta investigação, faz a 

seguinte declaração:  

Tudo no livro é real. Algumas passagens e desfechos são 
reelaborados para atingir uma finalidade didática, mas todos os 
conceitos e situações foram vividos por mim ou por algum colega de 

profissão (LIMA, 2013, mensagem pessoal).  
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Neste estudo, além de relacionar a obra A Encantadora de Gente com a 

teoria das Relações Públicas, a autora também tem como objetivo demonstrar que o 

aprendizado desta área pode ser feito, inclusive, de forma lúdica.  

Eu acho, sinceramente, que o livro é pragmático. Faz entender a 
nossa prática, o nosso cotidiano, e também como a nossa profissão 
além de estratégica é também tática. Sempre recebo feedbacks 
diferentes, interessantes e importantes, mas o que eu percebo de 
comum em todos eles é como as pessoas conseguem entender 
realmente como RP pode fazer a diferença, em como a atividade 
pode contribuir para a sustentação, desenvolvimento e credibilidade 

de uma organização (LIMA, 2013, mensagem pessoal). 
  
É nessa perspectiva que podemos concluir que o livro A Encantadora de 

Gente, como criação literária de cunho ficcional, pode ser utilizado para o 

aprendizado de estudantes, profissionais, estudiosos da área, ou até mesmo entre 

aqueles que não estejam familiarizados com esse campo da Comunicação Social. 

Certamente, elementos científicos e da realidade profissional das Relações Públicas 

podem ser acessados neste texto, a partir das atividades desempenhadas pela 

personagem Olga no seu complexo cenário de ação, o que contribui para a 

desconstrução de estereotipias e desconhecimento sobre a área. Afinal, como 

evidenciam as próprias palavras de Sandra Lima:  

Não se trata simplesmente de uma história. O livro tem como objetivo 
ensinar as pessoas sobre o que um RP faz e sobre os conceitos que 
utiliza para fazer. A narrativa é ficção, mas o conteúdo é técnico 
(LIMA, 2013, mensagem pessoal).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente monografia apresentou as imagens das Relações Públicas em 

uma obra literária brasileira, utilizando como objeto de estudo o livro A Encantadora 

de Gente, texto ficcional pautado nos pressupostos epistemológicos e no cotidiano 

dessa profissão. Portanto, este projeto teve como objetivo identificar e analisar as 

imagens das Relações Públicas expressas na literatura de uma sociedade que ainda 

está desenvolvendo seus próprios estudos e imagens da profissão. Este estudo teve 

como objetivos relacionar a literatura, a sociedade e a ciência, para demonstrar que 

o processo de construção de conhecimento sobre as Relações Públicas, sobretudo 

por parte dos estudantes desta área, também pode se desencadear de forma lúdica 

e interdisciplinar.  

Inicialmente, estudamos o campo da literatura, chegando à constatação que 

sua conceituação é incerta, pois a literatura muda com o tempo e segundo os mais 

diversos entendimentos. Conforme cada época, um novo conceito de literatura pode 

surgir e se modificar, ou seja, o que era literatura há alguns séculos pode não ser 

mais considerado na atualidade, ou então pode vir a ser reconhecido como literatura 

com o tempo. Também observamos a influência que a sociedade de cada época 

exerce sobre a obra escrita, refletindo nas páginas dos livros, e sendo um registro, 

muitas vezes histórico, da época em que foi escrito. A influência de uma obra 

perante a sociedade e também sobre o leitor ficou evidente após os estudos 

levantados no primeiro capítulo desta monografia, deixando claro que a literatura 

pode influenciar os indivíduos e produzir um efeito de reafirmação de valores sociais 

ou até mesmo questionamento desses valores, provocando, na mente do leitor, 

novas concepções de conduta. Logo, ela serve como base para a formação do 

homem e é através dela que o ser humano descobre outras possibilidades.  

Num segundo momento, avançamos para o estudo da obra A Encantadora de 

Gente, na qual constatamos que as imagens das Relações Públicas estão de acordo 

com a teoria e a prática desta área, oferecendo suporte positivo ao conhecimento 

sobre esta profissão na sociedade atual e perante aos seus leitores. O livro 

apresenta não apenas os fundamentos teóricos, explanados com excelência, mas 

também a atuação real do profissional, vivida por um dos seus personagens, 

intercalando a teoria e a prática das Relações Públicas com maestria, contando uma 

história ficcional através de definições reais. O papel dos relações-públicas como 
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gerenciadores de crise, por exemplo, foi perfeitamente retratado quando a 

personagem Olga teve de lidar com uma manifestação do sindicato que bloqueava a 

entrada da fábrica. As funções mediadora, estratégica, administrativa e, sobretudo, 

política, como pontuam os autores das Relações Públicas, mostram-se evidentes 

nessas passagens do livro.  

Durante o desenvolver da narrativa, os programas de comunicação 

implementados pela personagem foram explanados detalhadamente, passo a passo, 

iniciando pelo processo de pesquisa e levantamento de dados internos e externos 

para cada um dos programas de comunicação, a definição dos objetivos, metas, 

estratégias, metodologia e a explicação de cada um dos programas, por escrito, 

antes de iniciar sua aplicação dentro da empresa. A ética da profissão também se 

destaca nas atividades desenvolvidas por Olga, que nunca se deixava abalar com as 

resistências que encontrava no cotidiano, por parte dos diretores que tentam 

cancelar seus projetos, ou até mesmo com as próprias ações antiéticas de alguns de 

seus colegas de trabalho. Olga mantém a ética da profissão como sua própria ética 

e responde a cada atitude indevida da diretoria com argumentos sólidos e pesquisas 

bem fundamentadas. Nesse sentido, os desafios encontrados fora das páginas do 

livro, no dia-a-dia de um profissional, estão retradados nessa obra de forma 

coerente, oferecendo uma ampla visão aos profissionais da área, estudantes e até 

mesmo àqueles que não estejam familiarizados com as Relações Públicas. 

Além da prática dessa profissão, A Encantadora de Gente também retrata a 

teoria das Relações Públicas de forma simples e clara, explorando discussões sobre 

opinião pública, massa e público, bem como a própria definição da profissão, que 

encontramos em qualquer bibliografia básica dos cursos superiores deste campo da 

Comunicação Social. 

Por fim, podemos concluir que este livro da autora Sandra Lima, como um 

material inédito no Brasil, contribui para a aprendizagem sobre as Relações 

Públicas, a partir de um posicionamento que prima pela mescla de elementos 

teóricos e conhecimento sobre o dia-a-dia profissional. Além de incentivar os 

interessados por esta área a conhecer a profissão, de forma inovadora, didática e 

lúdica, mas com conteúdo técnico, também promove a desconstrução de certos 

estereótipos ainda reproduzidos sobre esse campo. Afinal, como destacado nesta 

monografia, a literatura pode exercer importante papel na formação do pensamento 

social sobre um fato ou realidade. Se o objetivo de Sandra Lima, conforme nos 
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afirmou em entrevista a este trabalho, é despertar o interesse e enriquecer a visão 

geral sobre as Relações Públicas, pela linguagem literária, parece-nos que A 

encantadora de Gente cumpre sua missão.   
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APÊNDICE A – Entrevista com Sandra Lima 

 

1. Quais os motivos que a levaram a escrever a obra A Encantadora de 

Gente? 

Eu queria que as pessoas entendessem o que um relações-públicas faz, na 

prática. Meus alunos sempre diziam que no início do curso tinham muita dificuldade 

de entender a atividade, e o que o RP fazia na prática. Como a atividade se 

relacionava com publicidade e jornalismo, etc. Eu pensei inicialmente em escrever 

alguns cases, mas como sempre gostei de ficção e de contar histórias também, tive 

a idéia de escrever uma história que pudesse situar as pessoas sobre a atividade de 

RP. Confesso que queria também divulgar e mostrar a importância do trabalho do 

RP junto com outros profissionais.  

 

2. Você conhece mais obras literárias que tratem das Relações Públicas, de 

forma fictícia?  

Não. A minha foi realmente a primeira e depois dela ainda não tenho 

conhecimento de nenhuma outra obra desse gênero. 

 

3. As atividades exercidas por Olga e os desafios a serem superados (como, 

por exemplo, o desconhecimento de muitos funcionários na empresa sobre as 

Relações Públicas) são um reflexo do real ofício de um relações-públicas?  

SIM, tudo no livro é real. Algumas passagens e desfechos são reelaborados 

para atingir uma finalidade didática, mas todos os conceitos e situações foram 

vividos por mim ou por algum colega de profissão.  

 

4. Como a leitura do livro pode ampliar o conhecimento dos estudantes de 

Relações Públicas?  

Eu acho, sinceramente, que o livro é pragmático. Faz entender a nossa 

prática, o nosso cotidiano, e também como a nossa profissão além de estratégica é 

também tática. Sempre recebo feedbacks diferentes, interessantes e importantes, 

mas o que eu percebo de comum em todos eles é como as pessoas conseguem 

entender realmente como RP pode fazer a diferença, em como a atividade pode 

contribuir para a sustentação, desenvolvimento e credibilidade de uma organização. 
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5. Você acredita que a leitura desse livro contribui com o entendimento das 

Relações Públicas para aquelas que não são da área? 

Eu creio que sim. Algumas pessoas que não são da área, e já leram o livro, 

me disseram que compreenderam o que faz um RP, a partir da leitura.  

 

6. O livro apresenta muitos conceitos teóricos da área. Por que houve essa 

preocupação em explorar esses conceitos? 

Porque esse é um livro didático que usou como estratégia a ficção. Sempre 

ocorrem confusões, até nas livrarias quando vão classificar o gênero do livro, e eu 

preciso dizer: este é um livro técnico, didático. Não se trata simplesmente de uma 

história. O livro tem como objetivo ensinar as pessoas sobre o que um RP faz, e 

sobre os conceitos que utiliza para fazer. A narrativa é ficção, mas o conteúdo é 

técnico. 
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ANEXO A – Capa do livro A Encantadora de Gente 
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ANEXO D – Certificado de Apresentação de trabalho no 13º Congresso 
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