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Aprovado em........de..............................de........ 

RESUMO 

 

O jornalista na empresa é responsável pela construção e legitimação da imagem 
institucional junto aos meios de comunicação de massa. Para isso, ele vale-se dos espaços 
editoriais gratuitos da mídia com a finalidade de inserir notícias da organização. Como 
metodologia de pesquisa para o presente estudo foram utilizados questionários aplicados às 
instituições privadas de ensino superior de Santa Maria. Para tanto, foi aplicado um 
questionário padrão, ao responsável pela comunicação e para o diretor e/ou reitor de todas 
as instituições privadas de ensino superior selecionadas, investigando como é o 
desenvolvimento da comunicação organizacional e o papel do jornalista junto às assessorias 
de comunicação. A pesquisa até então é inédita em Santa Maria, não possuindo nenhuma 
outra semelhante na área. 
 

Palavras-chave: Jornalismo empresarial, imagem, legitimação, assessor de imprensa, 
comunicação organizacional, assessoria de comunicação. 
 

 

ABSTRACT 

The journalist in a company is responsible for constructing and legitimizing the 
institutional image with the mass communication media. For this he uses the free media 
editorial spaces to insert news from the organization. As research methodology was 
used questionnaires for the private Graduate schools from Santa Maria. A standard 
questionnaire was applied to the communication responsible and to the director or dean 
of all selected private Graduate schools, investigating how it is the organizational 
communication and what is the journalists paper in the communication advice. The 
research for now is unprecedented in Santa Maria and does not have another similar.   

 

Key Words: Company Journalism, image, legitimizing, press advice, organizational 
communication, communication advice 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação, intitulado “Jornalismo empresarial e 

instituições de ensino superior: a construção da imagem institucional” tem a finalidade 

de avaliar como o trabalho jornalístico institucional contribui para a construção da 

imagem simbólica das instituições de ensino superior de Santa Maria.  

Chegou-se a questão após verificar que os autores que tratam da construção da 

imagem institucional, a relacionam ao trabalho de publicidade e/ou de relações públicas. 

Em nenhuma bibliografia estudada foi encontrada a construção da imagem simbólica 

institucional vinculada ao trabalho jornalístico, sendo este, nas assessorias de 

comunicação integrada apenas responsável pela assessoria de imprensa.  

Partimos do pressuposto que o jornalismo empresarial e a assessoria de imprensa 

produzem notícia. A notícia sendo vinculada tanto em mídia interna como em mídia 

externa, produz o conhecimento e reconhecimento da imagem institucional. Logo, dessa 

forma, o jornalismo empresarial, englobando a assessoria de imprensa, é também 

responsável pela construção da imagem simbólica institucional.  

A suposição de que o jornalismo empresarial é um agente construtor da imagem 

institucional, é o ponto de partida para o objeto de estudo, sendo este as instituições 

privadas de Ensino Superior de Santa Maria. 

A escolha do objeto de estudo deu-se pelo fato de Santa Maria ser uma cidade 

conhecida pelo seu potencial universitário.  Porém, o trabalho de pesquisa foi focado 

apenas nas instituições privadas de ensino superior pelo fato de que a Universidade 

Federal de Santa Maria, devido à sua amplitude e, por ser de instância pública, trata a 

comunicação de uma maneira diferenciada das demais. Embora também façam parte do 

cenário universitário, foram descartadas as instituições que trabalham com aulas à 

distância e não presencias, pela questão de que a demanda de tempo não permitia tão 

grande magnitude da pesquisa. Talvez, em uma posterior extensão da mesma, elas 

possam ser estudadas. 
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 O Jornalismo Empresarial é um campo em expansão, e abrange tanto atividades 

para o corpo interno das organizações como também para projetar externamente a 

opinião das empresas perante segmentos representativos da sociedade. Sendo assim, o 

jornalista torna-se responsável desde a confecção e envio de relises até a criação e 

elaboração de publicações jornalísticas que podem passar desde boletins, até revistas 

distribuídas pelas próprias empresas. Atualmente, o Jornalismo Empresarial, como 

participante das Assessorias de Comunicação, constitui-se como instrumento de 

comunicação das empresas modernas. 

A Assessoria de Comunicação das instituições é o órgão responsável pela 

comunicação interna e externa. Sendo ela uma assessoria de comunicação integrada, é 

composta por Jornalistas, Publicitários e Relações Públicas. Um jornalista tem como 

função dentro da Comunicação Empresarial estabelecer contatos com a mídia externa 

via assessoria de imprensa e via publicações próprias com o intuito de informar 

questões relativas à política da empresa e sua posição no mercado, bem como temas 

relacionados à sociedade. Também cabe ao jornalista tomar conta das publicações 

internas, destinadas aos funcionários, sendo o maior canal de comunicação entre 

empresa e empregados. Há também as publicações mistas, que são tanto de interesse 

dos trabalhadores como da sociedade em geral.  

 Toda a comunicação exercida pela assessoria é responsável pela construção da 

imagem simbólica dessa instituição. Essa idéia uma vez edificada será a identidade 

institucional. O jornalista, como membro dessa Assessoria de Comunicação também 

desempenha seu papel em função dessa imagem simbólica identitária.  

Então, como questão central de estudo, propôs-se conhecer como é constituída a 

imagem simbólica por parte da assessoria de comunicação, em especial, o trabalho do 

jornalista. Para isso, foi averiguada inicialmente a aplicação das estratégias de trabalho 

desenvolvidas pelos jornalistas, ou responsáveis pela comunicação, nas Instituições 

Privadas de Ensino Superior de Santa Maria, bem como a verificação do conteúdo 

cultural, social, econômico, político e midiático das publicações jornalísticas destes 

locais.  Também foi analisada a distribuição de tarefas nos locais onde há Publicitário e/ 

ou Relações Públicas como membro da Assessoria de Comunicação. 

O estudo foi desenvolvido junto aos dirigentes e departamentos de comunicação 

dos seguintes locais: Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, Faculdade Metodista 

de Santa Maria – FAMES, Universidade Luterana – ULBRA Santa Maria, Faculdade de 
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Direito de Santa Maria – FADISMA, Faculdade Palotina – FAPAS e Faculdade Santa 

Clara – FASCLA. 

 

 

 

 

 

2 O JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

Há indícios de que os primórdios do jornalismo empresarial tenham surgido com 

as cartas circulares das cortes da dinastia Han ( China, século II a.C.) Se assim foi,  

realmente, o aparecimento do jornalismo empresarial está atrelado a invenção do papel, 

uma vez que, foi na dinastia Han que as primeiras folhas de papel foram fabricadas, 

através da filtragem de fibras vegetais.  

 Mas, devido à falta de informações fundamentadas, abandonaremos a primeira 

proposição e concordaremos com Rego1, que defende o aparecimento do jornalismo 

empresarial juntamente com a Revolução Industrial (período de mudanças culturais, 

econômicas e tecnológicas que aconteceram na Europa entre os séculos XVIII e XX). A 

criação da máquina a vapor foi o grande ápice da Revolução Industrial. Com isso, a 

indústria começou a aparecer, e os cenários antes vistos nas pequenas empresas de 

aproximação entre patrões e empregados foram desaparecendo. 

Com este afastamento entre patrões e empregados, as segmentações internas 

começaram a aparecer, e com elas, os desentendimentos entre as classes de 

trabalhadores. Assim, a grande massa de operários tinha dificuldades de ver a posição 

do patrão e da empresa como um todo. As questões culturais também eram agravantes 

das relações, estas oriundas das diferenças entre os homens vindos do campo e os da 

cidade.   

A partir de então, foi visto que uma maneira de solucionar estes problemas 

internos seria a criação de jornais ou revistas destinados aos funcionários. Estes veículos 
                                                        

1 REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Jornalismo Empresarial. 2. ed. São Paulo: 
Summus, 1987.   
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tinham o objetivo de familiarizar os operários a respeito da política empresarial, 

diminuindo assim, a distância física entre os funcionários e a administração da 

organização. 

Outra questão que também influenciou o surgimento do jornalismo empresarial 

durante a Revolução Industrial, foi que a competitividade entre as empresas começou a 

aparecer e mecanismos de comunicação passaram a ser essenciais para que as empresas 

se tornassem conhecidas para ganhar a concorrência. Isto devido aos mecanismos de 

produção de massa (em 1814 surgiu a imprensa a vapor que facilitava a edição e 

impressão) que auxiliaram para que esses veículos fossem criados. 

Desta maneira, as publicações empresariais passaram, de um lado a ser um 

veículo de orientação para o trabalhador, pois possibilitava não só o conhecimento do 

meio empresarial, como também, ampliar a sua visão de mundo. Por outro, atingiam 

também com as suas publicações o público externo – acionistas, consumidores, 

representantes e distribuidores. 

Rego (1987) ainda ressalta que mais tarde, com o aparecimento das publicações 

sindicais, em que os trabalhadores se manifestavam contra a indústria, houve então, um 

refortalecimento do jornalismo empresarial. As organizações precisavam se defender e 

contrapor as acusações dos operários. 

No Brasil, o jornalismo empresarial apareceu bem mais tarde que na Europa, 

devido ao atraso industrial do país em relação aos países europeus.  

Porém, no Brasil, bem como na Europa, o aparecimento do jornalismo 

empresarial está atrelado ao progresso industrial, datando a década de 60 com o 

pioneirismo da Volkswagen ao contratar jornalistas para montar e coordenar a 

assessoria de imprensa – a assessoria Unipress. O objetivo era lançar mão de estratégias 

que pudessem familiarizar o leitor com questões econômicas e de serviços, bem como 

as inovações automobilísticas.   

Rego (1987) e Mafei (2004)2 concordam quando falam que as inovações no 

ramo empresarial, como a da Volkswagen, por exemplo, influenciaram para que em 

1967 fosse criada a Aberje – Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que 

contribuiu para a profissionalização da comunicação no país. E, mais tarde, em 1986 foi 

criado o Manual de Assessoria de Imprensa, que foi considerado uma grande conquista 
                                                        

2 MAFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa – como se relacionar com a mídia. São 
Paulo: Contexto, 2004.  
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para a época, pois sistematizara as atribuições do assessor de imprensa (atribuição 

também do jornalista na empresa), estabelecendo, os procedimentos e as qualificações 

necessárias para o exercício da profissão. 

Na década de 90 houve a abertura comercial do Brasil. Com a instalação das 

multinacionais cresceu a demanda de serviços de comunicação empresarial, 

movimentando mudança nas formas de produção e relacionamento das instituições com 

a mídia e seus públicos. 

A partir de então, houve uma grande demanda de jornalistas das redações para as 

assessorias de comunicação.  Sendo assim, a comunicação ficou mais fortalecida se 

tornando imprescindível dentro das organizações. 

Mafei (2004) ressalta que recentemente, as assessorias de comunicação foram 

reformuladas e deram lugar a Comunicação Integrada, que é aplicada de maneira 

estratégica, englobando tudo que diz respeito à comunicação institucional. 

 

2.2 FUNDAMENTOS DO JORNALISMO 

 

O jornalismo é uma atividade desenvolvida por profissionais formados em nível 

superior Bacharéis em Jornalismo, ou por pessoas que possuam o direito adquirido de 

exercer a função de jornalista, conforme legislação não mais vigente. 

Do ponto de vista profissional, o jornalismo constitui-se em atividade de difusão 

e propagação de informações, para a comunicação de massa, que de acordo com Rego 

(1987, p. 35), é “pública, rápida e efêmera”. Para isso, vale-se de diferentes suportes 

como: rádio, televisão, mídia eletrônica, além é claro, do primordial impresso. Este, 

apresentando-se nos formatos de jornais, revistas, house organs, entre outros. 

Podemos também chamar o jornalismo de relato dos acontecimentos.  Para tanto, 

o profissional que exerce a função precisa ter uma visão ampla e multidisciplinar de 

mundo.  

Rossi (2006)3se refere ao jornalismo como: 

 
(...) uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus 
alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e 
que usa uma arma de aparência extremamente inofensiva: a palavra, 
acrescida, no caso da televisão, de imagens (...) desempenha, claramente, um 
papel-chave na batalha para ganhar as mentes e corações dos seguimentos 

                                                        
3 ROSSI, Clóvis. O que é Jornalismo. São Paulo: Brasiliense, 2006.  
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sociais que, no Brasil, ao menos formam o que se chama de opinião pública. 
(ROSSI, 2006, p. 7-8) 

 

Independente da maneira como se manifesta, o jornalismo além de conduzir a 

informação às pessoas, possui também a função social de confrontar opiniões e produzir 

seres ativos e críticos na construção da sociedade. Sendo assim, Rossi (2006) observa 

que deve, ou pelo menos deveria ser, objetivo, imparcial e reflexivo.  

Rossi (2006) detalha que o trabalho jornalístico inicia-se pela avaliação da 

equipe jornalística dos fatos que vão ser noticiados pela mídia. A isso, é chamado de 

reunião de pauta. 

Na reunião de pauta são discutidos os assuntos mais relevantes a serem 

informados, qual repórter cobrirá qual pauta, que ênfase deverá dar e qual tamanho terá 

a matéria. Mas, em geral, as pautas escolhidas têm a ver com a política editorial do 

jornal, ou seja, aquilo que a empresa tem interesse de divulgar. 

Matos (2004)4 se refere ao trabalho jornalístico como um exercício que 

influencia a opinião pública, sendo capaz, mesmo que de forma não tão responsável 

como deveria, definir e dirigir a agenda publica, ou seja, o que vai virar notícia.  

Mas, tecnicamente falando, a noticia divulgada deve responder às seis perguntas 

básicas do jornalismo: Quem? Quando? Onde? Como? O quê? Por que? Estas respostas 

são geralmente encontradas no lide e sublide – uma espécie de resumo da matéria 

encontrada nas primeiras linhas do texto.  

Outra importante peça da notícia lembrada por Rossi (2006) é a declaração – o 

que alguém falou ao repórter sobre determinado assunto. A declaração prova e reafirma 

o que o jornalista está dizendo na notícia. E, além de dar maior credibilidade ao texto, 

tira a responsabilidade das costas de quem escreveu, uma vez que, o jornalista é 

responsável por tudo àquilo que escreve. Por isso, seu nome vem junto, assinando às 

matérias publicadas.  

Outra questão importante é que o jornalista deve estar bem informado sobre o 

assunto que vai cobrir. Isso facilita nas entrevistas e na escolha de  quais pontos 

são nodais de virarem notícia. Ás vezes, a notícia está naquilo que é novidade – o 

                                                        
4 Professora Doutora da Escola de Comunicação e Artes da USP e professora do programa 

de pós-graduação da Cásper Líbero. Artigo publicado em LOPES, Boanerges e Vieira, Roberto Fonseca. 
Jornalismo e Relações Públicas: ação e reação. Uma perspectiva conciliatória possível. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2004. P. 55 – 64. 
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famoso “furo de reportagem”. Outras, a informação está justamente naquilo que está 

escondido ou que não foi bem visualizado pelas pessoas. Cabe ao repórter a audácia e a 

percepção de descobrir o que é mais jornalístico.   

Bem, mas o fazer jornalismo depende, quase que na totalidade das vezes, das 

fontes de informação. Estas são pessoas ou entidades que detêm e repassam aos 

jornalistas as informações. Estes subsídios, antes de virarem notícia, são checados e 

avaliados. Após, vão para a reunião de pauta, para posteriormente, virarem notícia. 

Quando as informações são enviadas de entidades – oficiais ou não, são feitas 

através das Assessorias de Imprensa, que despacham os relises (maneira aportuguesada 

de press-releases). O relise é um texto, em geral curto e objetivo, que contém 

informações pertinentes ao que a mídia pode informar. Segundo Rossi (2006), 

geralmente, os jornalistas procuram “aquilo que não está no relise” para fazerem a 

notícia. 

Mais recentemente, tem-se visto as especializações jornalísticas. Estas não se 

desprendem da regras básicas do jornalismo, mas tratam questões específicas, podendo 

ser: Jornalismo Sindical, Jornalismo Econômico, Jornalismo Empresarial, Jornalismo 

Científico, entre outros.  

Enfim, fazer jornalismo depende além de muita técnica, também de uma rigorosa 

perspicácia, sem deixar de lado, é claro, a honestidade. Concordando, portanto com 

Rossi: “O dever fundamental do jornalista não é para com seu empregador, mas para 

com a sociedade. É para ela e não para o patrão que o jornalista trabalha” (ROSSI, 

2006, p. 77). 

 

2.3 FUNDAMENTOS DO JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

O Jornalismo Empresarial é uma atividade jornalística especializada, que serve 

para “de um lado, dar organizacidade ao corpo interno das organizações e, de outro, 

para projetar externamente os conceitos das empresas perante segmentos representativos 

da sociedade” (REGO, 1987, p. 12). 

Baseando-se nos fundamentos gerais do Jornalismo, o Jornalismo Empresarial, 

deve possuir claramente os objetivos a serem alcançados e, posteriormente, traçar as 

estratégias para que os objetivos sejam então, concretizados. Porém, enquanto o 
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jornalismo de maneira geral é destinado para a grande massa, o jornalismo empresarial é 

destinado a um publico especifico.  

Lopes & Vieira5 falam do jornalismo como uma profissão ampla que leva a 

informação não de maneira única a todos os públicos, mas ao contrário, que 

proporcionam conhecimentos particularizados para um público específico, e isto é bem 

o caso do jornalismo empresarial:  

 
Não é mais possível pensar no jornalismo como uma profissão unificada. 
Como já dissemos, o ambiente fragmentado da mídia, o advento de novos 
formatos da mídia baseado na multimídia e na interatividade, não permitem 
essa classificação unitária. Podemos observar hoje a existência de um 
jornalismo de orientação (com análise, background, crítica) e de um 
jornalismo instrumental, que visa oferecer informações especializadas para 
públicos interessados. (LOPES & VIEIRA, 2004, p. 61). 

  

O jornalismo empresarial se faz necessário à medida que a empresa e a 

comunidade precisam se tornar conhecidas.  Sendo assim, há a necessidade de explicar, 

e até detalhar os assuntos de âmbito empresarial. Por isso, o caminho percorrido até a 

informação alcançar o seu alvo é de suma importância para avaliar os efeitos que a 

informação irá produzir.  

 
Se o estudo científico do processo de comunicação está na análise das 
perguntas quem diz o quê, em que canal, para quem, com quais efeitos, para 
lembrar mais uma vez Lasswell – os problemas que determinam maior ou 
menor eficiência das publicações devem, obviamente, a análise de controle 
(quem), a análise de conteúdo (diz o quê), a própria análise da natureza 
técnica da publicação (canal), a análise do grupo atingido pela publicação 
(para quem) e a análise do impacto que ela poderá provocar (quais os 
efeitos). (REGO, 1987, p. 51). 

 

As publicações são um elo entre o topo da empresa e seus subordinados, e 

também representam um meio de aproximar os próprios operários: bem como entre os 

operários, representado, conforme Rego (1987), o fluxo comunicacional nos sentidos 

horizontal e vertical:  

 
Dentro do sistema organizacional, a publicação assume feições de um 
programa de poderosas repercussões junto ao trinômio: organização – 
decisão – comportamento. Permite o fluxo de comunicações nos dois 
sentidos (vertical e horizontal), retratando o sistema integral da empresa e 
ajudando a organização interna; possibilita que a cúpula empresarial avalie as 

                                                        
5 LOPES, Boanerges; VIEIRA, Roberto Fonseca. Jornalismo e Relações Públicas – ação e 

reação – uma perspectiva conciliatória possível.  Rio de Janeiro: MAUAD, 2004. 
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capacidades e atitudes da comunidade, criando as condições para que a 
direção tome decisões seguras em relação a ela e ao próprio sistema; reflete 
os comportamentos recíprocos assumidos pela empresa e pelos empregados. 
O conhecimento recíproco é essencial para uma política de bom 
relacionamento. (REGO, 1987, P. 73) 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 As publicações 

 

Os principais formatos apresentados pelo jornalismo empresarial são os jornais, 

as revistas e boletins. E, como em qualquer veículo jornalístico, o empresarial também 

deve ter periodicidade definida e informar fatos atuais da empresa. 

Rego (1987) classifica o boletim como sendo um veículo que circula em espaços 

curtos, destinado, principalmente, a informações imediatas e com reduzido número de 

paginas. Já o jornal, tem uma periodicidade maior que a do boletim, tem a atualidade do 

conteúdo medida de acordo com a periodicidade, destinando-se não só ao jornalismo de 

informação, como também de interpretação e entretenimento. Já a revista, possui um 

grande número de páginas, apresenta periodicidade mais espaçada que boletins e 

jornais, e é essencialmente interpretativa, oferecendo um maior volume temático e 

proporcionando uma difusão mais demorada e até com maior alcance que os outros 

veículos. Sendo, assim, precisamos lembrar que as publicações informam aquilo que é 

benéfico para a imagem da empresa: 

 
As características do jornalismo assumem nas publicações empresariais, um 
significado todo especial. A universalidade, por exemplo, deve ser entendida 
como todo o acervo de mensagens, de qualquer área, que possa interessar a 
empresa ou a comunidade empresarial. (...) o critério mais válido para 
determinar o conceito de notícia na empresa é a própria política empresarial. 
(...) A informação empresarial não deve causar prejuízos aos interesses da 
empresa ou da coletividade. (REGO, 1987, P. 41) 

 

Ainda segundo Rego (1987), há três tipos de publicações empresariais: internas, 

externas e mistas. As publicações internas, geralmente são utilizadas para aproximar as 

diferentes classes de trabalhadores existentes dentro da empresa. Possui informações da 

própria instituição e dos funcionários. Estas mensagens não interessam somente aos 
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trabalhadores, mas também servem como meio de satisfação e identificação das 

famílias. São por exemplo, informações sobre nascimento de filhos, aniversários, entre 

outras. Tudo isto porque uma das maneiras da empresa se projetar externamente é 

através do comportamento de seus funcionários. 

Já as publicações externas, abrangem questões mais gerais e são destinadas à 

imprensa, instituições, poderes públicos, acionistas, clientes e fornecedores. E as mistas, 

são uma mescla das publicações citadas anteriormente, e traz questões de interesse tanto 

dos trabalhadores e suas famílias, como também ao público externo. 

Saber o que irá transmitir, bem como a linguagem a ser usada, são questões que 

rego ressalta como importantes: “... o conteúdo das mensagens transmitidas (...) 

dependem do público para o qual devem ser dirigidas. Qual o tipo de matérias que 

interessa a comunidade empresarial? Qual a linguagem a ser usada na codificação destas 

matérias?” (REGO, 1987, p. 55). 

E o autor, ainda atenta para o cuidado que devem ter as questões funcionais, as 

quais devem ser tratadas nas publicações: 

 
As exortações que objetivam um maior reforço no trabalho, na redução do 
índice de acidentes e desperdícios, no cumprimento das normas de segurança 
constituem material de interesse tanto para a empresa como para o 
empregado, mas a grande ênfase dada a este tipo de matérias “pode matar 
uma publicação” . (REGO, 1987, P. 56). 

 

Outra questão que deve ser observada na publicação são as mensagens 

complementares. Estas complementam a mensagem principal e podem ser percebidas: 

no formato e tipo do papel, número de páginas, tipo de textos, diagramação e estética 

dos textos e ilustrações.  Estes elementos devem ser tratados de maneira que aproximem 

o leitor da publicação. Uma vez que, a publicação se faz pela combinação dos serviços 

de diferentes profissionais. Além do trabalho jornalístico (repórter e redator) outros 

profissionais também são envolvidos: diagramador, fotógrafo, desenho e arte, entre 

outros que podem se fazer necessários.  

Segundo Rego (1987, p. 81 – 83), vários são os tipos das matérias que podem ser 

tratados dentro da publicação:  

Matérias-retrato – traçam as características físicas e comportamentais (Hábitos, 

costumes, família, situação profissional na empresa, opinião sobre temas diversos...) 

valoriza a pessoa, permitindo que os colegas o conheçam e até se identifiquem com ele. 
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Matérias departamentais – têm o objetivo de apresentar o departamento dentro 

da empresa. 

Matérias grupais – tratam sobre um grupo de determinada área ou seção. 

Geralmente escolhe-se um tema determinado sobre o qual os entrevistados discorrerão. 

Matérias de ilustração – informam e orientam o leitor, porém, não possuem 

ligação direta com a empresa. 

Matérias orientadoras – têm o objetivo de orientar o funcionário, levando 

informações que podem ser lidas em qualquer momento. 

Matérias de entretenimento – satisfazem as necessidades de entretenimento do 

empregado. São elas: piadas, palavras cruzadas, testes, quadrinhos, entre outras. 

Matérias associativas – promovem atividades sócio-comunitárias, como por 

exemplo, atividades esportivas, mensagens de nascimento, casamento e aniversário. 

Matérias de interesse feminino – atingem a família do funcionário com 

informações sobre saúde e higiene, culinária, beleza, moda e decoração. 

Outra forma de enriquecer as publicações é através da participação dos 

empregados. Estas devem estar em locais adequados, conforme o restante das 

informações. Podem ser artigos, poesias, charges, enfim, toda a manifestação opinativa 

que venha dos trabalhadores e possa contribuir de alguma maneira para o grande grupo. 

Como foi visto, o jornalista na empresa deve traçar estratégias e conhecer as 

melhores maneiras de fazer a interação entre empresa e funcionários. Isto irá melhorar o 

relacionamento entre ambos, e além disso, ajuda na construção da sua imagem perante a 

comunidade empresarial e a sociedade. 

 

2.4 ATRIBUIÇÕES DO JORNALISTA NA EMPRESA 

 

É possível constatar que as empresas que investem em divulgação tornam-se 

mais conhecidas e ganham destaque entre as demais, tornando-se às vezes até líderes no 

mercado. As maneiras de conseguir isso estão sempre em torno da comunicação e vão 

desde as campanhas publicitárias e o trabalho de relações públicas, até as estratégias 

jornalísticas e o trabalho de assessoria de imprensa. Neste caso, nos deteremos às 

questões jornalísticas, uma vez que, este é o objetivo do presente trabalho. 
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O trabalho jornalístico empresarial se divide entre o contato externo com a mídia 

(assessoria de imprensa) e entre os canais internos de comunicação, como por exemplo, 

as publicações citadas no capítulo anterior. 

Comunicar tem origem da palavra latina comunicare, que significa tornar 

comum. Partindo deste princípio, mapeamos o que o jornalista empresarial faz: torna 

comum a informação entre um emissor (a empresa) e o receptor (o público interessado). 

Pois, é através da mensagem adequada e clara que a empresa consegue atingir seus 

objetivos.  

Dentre as maneiras de tornar comum a informação temos a comunicação interna, 

que é uma mídia restrita com o objetivo de unificar o discurso do público interno, e a 

comunicação corporativa, onde faz parte a assessoria de imprensa que é destinada a 

manter fluxos de informação e diálogo com os meios de comunicação de massa. 

É através da assessoria de imprensa que os principais contatos são estabelecidos 

com a mídia. Isto começa pelo envio de relises que sugerem pautas aos repórteres sobre 

questões relacionadas à empresa. Às vezes o relise pode ser também um convite para o 

lançamento de algum produto ou serviço, e até para um determinado evento. Esses 

contatos são feitos geralmente via e-mail e checados por telefone. 

Como sabemos, se o repórter se interessar pelo assunto ele renderá notícia, e é aí 

que estão as estratégias do assessor: fazer com que o relise seja atrativo o suficiente para 

levar o repórter até sua empresa. Mas, é sempre preciso lembrar, que a informação 

composta no relise deve ser atraente e verdadeira, pois a credibilidade do assessor de 

imprensa e da empresa pesam bastante na hora das notícias serem produzidas e isso irá 

contribuir para a veiculação de matérias positivas ou negativas à imagem empresarial. 

Mafei (2004) complementa: 

 
A divulgação tem como objetivo motivar a imprensa a pautar determinados 
assuntos demanda cada vez mais pessoas especializadas na rotina e nos 
processos de produção da notícia. Daí o fato de podermos dizer, sem dúvida, 
que o assessor de imprensa é, sim, jornalista. Ele trabalha com a exatidão da 
notícia, com a informação de interesse público que não deve se opor ao 
interesse do assessorado. (MAFEI, 2004, p. 47) 

 

Cabe também ao jornalista empresarial, fazer com que as notícias do seu 

assessorado circulem, em diferentes mídias, sempre respeitando as características e a 

linguagem de cada veículo – jornal, revista, rádio, televisão, e internet – sempre se 
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manifestando de maneira espontânea nos espaços destinados às editorias e não em locais 

pagos ou que se valham da publicidade. 

A familiarização com os públicos envolvidos (clientes e jornalistas) é de 

fundamental importância para a construção de notícias positivas à imagem da empresa. 

E ainda, há outros desafios, que de acordo com Mafei (2004) “consiste em responder a 

seis questões básicas”: 

 
• Como fazer para que um determinado assunto chegue ao 

conhecimento do jornalista (divulgação pró-ativa)? 

• Como o assunto a ser divulgado deve ser trabalhado em seu 

conteúdo para que os veículos sintam-se motivados a transformá-lo 

em pauta, em assunto passível de se tornar matéria? 

• Como proceder quando o interesse em noticiar algum fato relativo 

ao assessorado surge do próprio veículo (comportamento reativo)? 

• Como proceder em situações de crise? 

• Como fazer para que, independente da situação que motivou a crise, 

a matéria seja publicada com informações corretas? 

• Por fim, o que fazer quando isso não acontece? 

 

Sendo assim, é imprescindível que o assessor tenha conhecimento de todos os 

produtos e serviços da empresa e de sua natureza organizacional. Bem como, saiba se 

relacionar com os jornalistas representantes dos veículos de comunicação e até 

desenvolva uma relação amistosa entre a empresa e a mídia. 

Assim se faz o trabalho do jornalista na empresa, com conhecimento da profissão 

e muitas jogadas estratégicas, sempre, contribuindo para a construção da imagem 

institucional. E ainda Rego (1986)6 complementa o assunto: 

 
(...) como atividade das mais sólidas entre as que integram o vasto complexo 
comunicativo na empresa, o jornalismo empresarial assumira, sem dúvida, a 
sua postura de integrador de comunidade, mostrando o cenário empresarial 
como ele se apresenta, sem distorções ou meias verdades.” (REGO, 1986, p. 
169). 

 

                                                        
6 REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial - Comunicação 

institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: 
Summus, 1986. 

 

 



22 

 

 

2.4.1 Atribuições e serviços do jornalismo empresarial 

 

Todo o trabalho jornalístico desenvolvido na empresa deve seguir alguns padrões 

já ditados pelas assessorias de comunicação e que foram adotados como base.  

Para começar, o assessor deve estar sempre próximo ao chefe de toda a 

organização. Seu trabalho inicia pela realização de um diagnóstico sobre o assessorado. 

Neste, é preciso conter qual é a imagem e expectativas da empresa. Por fim, um plano 

de ação que deve ser criado para o desenvolvimento do trabalho. Para tanto, será 

necessário que exista um bom relacionamento entre o assessor e seu assessorado. 

Além da criação e desenvolvimento do plano de ação, outros instrumentos são 

utilizados para a construção do trabalho de assessoria de imprensa e conseqüentemente, 

para a construção da imagem institucional.  São eles: 

• Confecção e envio de relises – texto distribuído a imprensa para a 

sugestão de pauta em espaço editorial. 

• Confecção e atualização de mailing list – cadastro de jornalistas com os 

respectivos contatos. 

• Contatos estratégicos – jornalistas que possuam uma maior influência e 

afinidade para divulgar as informações. 

• Disponibilização de press kit – conjunto de informações básicas sobre o 

assessorado. Pode ser apresentado de maneira impressa ou virtual. São 

informações padronizadas que servem como material de apoio para a 

distribuição na imprensa. 

• Leitura de jornais diários 

• Clipping ou taxação de notícias – reúne matérias de interesse do 

assessorado. Serve para monitorar o que está circulando na mídia e 

complementar o plano de ação. 

• Comunicação on line e atualização de websites – têm a finalidade de 

tornar comum informações pertinentes à empresa, além de melhorar o 

relacionamento do assessorado com o público de interesse e com a 

imprensa.  

• Captação e envio de fotos – serve como material de apoio aos relises. 
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• Elaboração de jornal mural – tem a função de transmitir informações 

de maneira rápida e acessível.  

• Elaboração de artigos  

• Elaboração e envio de notas oficiais 

• Publieditorial – material pago e veiculado como matéria jornalística. 

• Media training – treinamento dado ao assessorado para saber lidar com o 

atendimento aos jornalistas e à imprensa. 

• Acompanhamento e preparo de entrevistas  

• Capacitação de jornalistas - serve para treinar e informar os jornalistas 

sobre determinado tema que é de interesse da empresa. 

• Atendimento à imprensa 

• Levantamento de pautas 

• Elaboração de banco de dados 

• Apoio a eventos 

• Apoio a outras áreas – relações públicas, publicidade. Marketing, apoio 

ao cliente, etc. 

• Concursos de reportagens – serve para despertar o interesse sobre 

determinado tema e ainda divulgar a imagem da empresa. 

• Promover encontros da empresa e jornalistas – tem o intuito de 

aproximar de maneira amistosa a empresa e a imprensa.  

• Visitas dirigidas – possui o intuito de aumentar o acesso da imprensa a 

organização, estimulando o conhecimento e aproximação sobre a mesma.  

• Confecção de manuais – tem a função de padronizar e dar identidade a 

empresa orientando sobre a organização e circulação de informações, tais 

como: redação, editoração, relação com a imprensa. É destinado a todos 

os membros da comunicação.  

• Elaboração de textos em geral 

• Confecção e editoração de veículos jornalísticos institucionais 

• Confecção de relatório de avaliação – é encaminhado periodicamente 

ao assessorado. Deve possuir texto crítico de análise do resultado da 

assessoria, além da clipagem de notícias.  
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3 A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1 O QUE É COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 O assunto estudado agora tem a função de designar o que é comunicação 

institucional, empresarial ou organizacional. Indiferente ao nome usado, trata-se da 

maneira como é estruturada e trabalhada a comunicação como um departamento das 

entidades, sendo elas governamentais, públicas ou privadas. A principal diferença está 

apenas no substantivo usado (nome), não tendo nenhuma grande alteração na sua forma 

de atuação. 

 Para Rego (1986) e Neves (2004)7 a comunicação é um mecanismo exercido 

pelas empresas para investigar o mercado e poder assim, criar estratégias para concorrer 

e ganhar espaço comercial. Espaço ganho quer dizer lucros, e lucros significam empresa 

em expansão, e empresa em expansão denota mais funcionários, maior arrecadação de 

impostos, mais empregos, enfim, crescimento institucional em que todos saem 

ganhando (empresa, sociedade e governo), e isto se deve em grande escala, a uma boa 

administração e também a execução de um plano de comunicação.  

Ainda conforme Rego (1986) a comunicação institucional tem um poder 

expressivo, que legitima a empresa junto à sociedade. Este torna mais viável e aceitável 

o processo burocrático empresarial, adicionando subjetivamente elementos que tornam 

                                                        
7 NEVES, Roberto de Castro. Comunicação Empresarial Integrada. Rio de Janeiro: Mauad, 

2004. 
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as relações funcionais da organização mais sociais e racionais. Sendo assim, o autor 

complementa:  

 
A comunicação, que, enquanto processo transfere simbolicamente idéias 
entre interlocutores, é capaz de, pelo simples fato de existir, gerar influências. 
E mais: exerce, em sua plenitude, um poder que preferimos designar de poder 
expressivo, legitimando outros poderes existentes na organização, como o 
poder remunerativo, o poder normativo e poder coercivo. (...) A comunicação 
como processo e técnica, fundamenta-se nos conteúdos de diversas 
disciplinas do conhecimento humano, intermédia o discurso organizacional, 
ajusta interesses, controla os participantes internos e externos, promove, 
enfim, maior aceitabilidade da ideologia empresarial. (REGO, 1986, p. 17). 

   

Rego também identifica elementos necessários para que haja a comunicação 

empresarial: 

 
 Preferimos identificar nos elementos que formam o processo comunicacional 
os condicionantes sociológicos e antropológicos que envolvem as fontes, os 
codificadores, os decodificadores, os receptores. São estes fatores que estão à 
disposição das organizações para o ordenamento e cumprimento das metas e 
objetivos. (REGO 1986, p. 15). 

 

Desta forma, a comunicação institucional contrata profissionais para auxiliar na 

gestão, possuindo uma visão estratégica do setor e desempenhando planejamento, 

liderança e exercício crítico e criativo da comunicação. O gerenciamento eficaz desta 

comunicação implicará em uma boa imagem corporativa e vantagens para a sociedade. 

 

3.2 COMO SE CONSTITUI A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A comunicação institucional é composta de mensagens internas e externas. Essas 

informações formam a identidade simbólica da organização, uma vez que, é a política 

de comunicação da empresa que irá definir o que deve ou não virar notícia. 

 As informações internas abrangem todos os setores da organização. Já a 

comunicação externa, promove informações integradas, e estão relacionadas à postura 

da empresa em relação à sociedade. 

A comunicação de uma instituição começa com um plano de ação. Este se inicia 

com uma avaliação organizacional. Depois de concluído o balanço da comunicação e da 

imagem da empresa são elaboradas as estratégias, os programas e os projetos 

comunicacionais. 
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Podemos dizer que a comunicação empresarial se ramifica em três conjuntos: 

comunicação de marketing, direcionada a clientes e consumidores, comunicação 

institucional, que cuida basicamente da comunicação da instituição e a comunicação 

interna, voltada ao público interno.  

Para ser eficaz, a comunicação empresarial deve ser formada por um colegiado 

interfuncional. Este colegiado, juntamente com o profissional responsável pela 

comunicação irá criar e debater questões relacionadas ao Planejamento Estratégico de 

Imagem, Gerenciamento da Comunicação Programada, Gerenciamento da 

Comunicação Simbólica e Gerenciamento de um Sistema de Objetivos.  

Há questões que sugerem uma maior atenção para a imagem não ser atingida. 

Essas questões são chamadas de indicadores de antecedência, que podem ser: políticos, 

econômicos, sociais, culturais, entre outras questões públicas que são capazes prejudicar 

a empresa.  

O importante é que a empresa seja e procure passar sempre a imagem que é uma 

empresa inovadora, transparente, moderna e socialmente responsável. Sendo, as 

chamadas questões sociais um dos assuntos que mais fortalece a imagem institucional. 

O marketing social sempre gera pontos positivos que dão apoio em possíveis crises. 

Para Rego (1986) a comunicação empresarial assume dois papéis. 

Primeiramente, ela assume a função de “ajuste” entre os grupos sociais, adaptando 

homens e instituições. Depois, vem a posição de “instrumento da sociedade industrial”. 

Nesta etapa é organizado o trabalho e a empresa passa a reavaliar e a ajustar o seu papel 

na sociedade como uma entidade importante no desenvolvimento da coletividade, 

através da geração de trabalho e empregos e também pelas campanhas sociais e de 

conscientização que é capaz de promover. 

O autor ainda se refere à comunicação empresarial como um sistema em 

expansão que deve ser equilibrado e relacionado com outros sistemas tais como político, 

social, cultural, tecnológico, enfim, os outros meios que cercam a organização. Rego 

(1986) detalha as necessidades estratégicas da comunicação na empresa: 

1 Planejar a comunicação de maneira sinérgica e integrada – envolvendo não 

só os canais de comunicação coletiva (Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda) como também a comunicação interpessoal, grupal e administrativa. 

2 Abrir e tornar mais equilibrados os fluxos de comunicação – ajustar os 

fluxos externos e internos e os fluxos ascendentes e descendentes. 



27 

 

3 Tornar simétrico o marketing institucional e o marketing comercial – 

utilizar a mesma linguagem e os mesmos meios para os diferentes tipos de marketing 

contribui para a legitimação da identidade institucional. 

4 Valorizar e enfatizar canais participativos de comunicação – possuem o 

objetivo de gerar uma maior participação dos subordinados no sistema informativo da 

empresa.  Isto pode ser percebido, por exemplo, através de caixas de sugestões, 

reuniões, concursos internos, prêmios de produtividade, conselhos participativos, entre 

outros.  

5 Estabelecer uma identidade (transparente e forte) para a projeção externa 

- o conjunto de princípios, conceitos e valores são responsáveis pela identidade da 

empresa. Esta identidade quando forte passa uma imagem empresarial transparente e 

confiável. 

6 Criar uma linguagem sistêmica e uniforme – usar sempre uma linguagem 

padronizada, que possa ser facilmente reconhecida e atrelada a imagem da instituição. 

7 Valorizar o pensamento criativo – através dos projetos de comunicação criar 

um clima sociocultural integrado e aberto. 

8 Acreditar na comunicação como um poder organizacional – investir na 

comunicação de maneira que legitime a empresa através dos objetivos e das estratégias 

empresarias. 

9 Reciclar periodicamente o corpo de profissionais – através de cursos e 

especializações os profissionais responsáveis pela comunicação devem estar sempre 

atualizados em relação ao entendimento organizacional e às técnicas de comunicação. 

10 Investir maciçamente em informações – a sociedade atual é uma constante 

consumidora de informações. Por isso, informar assuntos referentes à empresa é 

imprescindível para a sua legitimação junto à sociedade. 

11 Ajustar os programas de marketing social ao contexto sociopolítico – 

através do marketing social a empresa projeta os seus ideais. Por isso, é importante que 

este seja condizente com o contexto sociopolítico que a organização está inserida. 

12 Valorizar os programas de comunicação informal – estes programas 

ajudam a empresa a ser vista de maneira mais real e próxima do seu corpo interno. 

13 Assessorar, não apenas executar programas de comunicação - os 

profissionais da comunicação além de criarem programas de comunicação, também 
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devem assessorar os executivos e prepará-los para lidarem com a comunicação e a 

informação. 

14 Focar a comunicação para prioridades – a comunicação deve ser 

direcionada principalmente aos pontos mais fracos. Para isso, é necessário um plano de 

comunicação eficiente e direcional. 

15 Ter coragem para assumir riscos e gerar inovações – criar e defender 

programas inovadores de comunicação é uma maneira de projetar conceitos e reafirmar 

a imagem empresarial.  

Desta maneira, podemos constatar que a comunicação empresarial deve estar em 

constante renovação, pois faz parte de um sistema que integra métodos, formas e 

técnicas comunicativas que buscam enquadrar a empresa dentro da realidade em que ela 

está inserida. Para isso, a linguagem usada pelas publicações da empresa, pelos 

anúncios publicitários e pelo trabalho de relações publicas constrói a sua imagem e a 

legitima junto ao meio social que faz parte. E nós, somos consumidores desse ideal que 

é vendido pela cultura midiática.  

Para finalizar, uma complementação: “O que desejamos, enfim, é a aproximação 

entre os valores reais do trinômio sociedade-empresa-comunicação” (REGO 1986, p. 

170). 

 

3.3 A COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

Atualmente, as assessorias de comunicação são tratadas como uma reunião de 

conhecimento dos profissionais de todas as áreas da comunicação social. Quando todas 

estas habilitações trabalham juntas, de maneira organizada e agregada, temos então, a 

comunicação integrada. 

 
Temos que trabalhar por uma sociedade mais justa e pela construção, para as 
futuras gerações, de um mercado com mais responsabilidade, ética e 
consciência na comunicação das organizações. Nenhuma área poderá fazer 
isto sozinha. A filosofia da comunicação integrada deve nortear esta 
caminhada. (LOPES; VIEIRA, 2004, p. 15) 

 

A comunicação integrada nasceu da junção das diferentes especializações 

funcionais, mas não só das diferentes habilitações da comunicação, como também, 

através da junção de gestores de outras áreas como de recursos humanos e 

administração, por exemplo. Outro fator que também conspirou para a formação da 



29 

 

comunicação integrada foi a convergência das mídias, uma vez que, as novas 

tecnologias da comunicação, e em especial a internet, trouxeram mais interatividade, 

velocidade e concentração para os relacionamentos. A partir daí, houve a necessidade de 

um trabalho de comunicação integrado, direcionando para também um trabalho 

integrado de construção de imagem. 

Kunsch, uma das precursoras do uso do termo e do estudo de aplicação da 

comunicação integrada, afirma que esta também pode ser vista como uma junção dos 

diferentes tipos de comunicação existentes: 

 
Inicialmente definida por Kunsch como uma atuação conjunta e 
interdisciplinar das áreas de comunicação (Jornalismo, Relações Públicas e 
Publicidade e Propaganda), o conceito foi posteriormente ampliado pela 
própria autora. Ao defini-lo como “arma estratégica”, que “pressupõe uma 
junção da comunicação institucional, da comunicação, mercadológica e da 
comunicação interna, que formam o composto da comunicação 
organizacional” (Kunsch, 1997: 115), reconhece a ampliação de seu conceito 
a partir da própria prática do mercado. O conceito de Comunicação Integrada 
já havia sido sistematizado no Brasil em 1986 pela autora em seu livro 
planejamento e Relações Públicas na Comunicação Integrada e atualizado na 
edição de 2003. (LOPES & VIEIRA, 2004, p. 67). 

 

Segundo Neves (2004), é possível perceber, que a imagem da empresa deve ser 

idealizada e planejada. Para isso, o profissional da área de comunicação, juntamente 

com a gerência deve desenvolver um Planejamento Estratégico de Imagem (PEI), 

Gerenciamento da Comunicação Programada (GCP), Gerenciamento da 

Comunicação Simbólica (GCS) e Gerenciamento de um Sistema de Objetivos 

(GSO), tudo fazendo parte do Sistema de Comunicação Integrada. 

O Planejamento Estratégico da Imagem é centralizado em uma análise 

organizacional, que identifica questões mal resolvidas e que precisam ser administradas.  

Por Gerência de Comunicação Programada, entende-se a identificação dos 

públicos relacionados à empresa e o estabelecimento de programas de aproximação a 

esses públicos.      

A Gerência de Comunicação Simbólica protege a imagem da empresa, 

proporcionando harmonia a esses elementos os incorporando no discurso e na 

mensagem destinadas aos públicos interno e externo. 

Já a Gerência de Comunicação de Objetivos, estabelece objetivos a serem 

atingidos, analisa feedbacks e mede avanços.  
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Juntamente com a questão da imagem empresarial temos o Issue Management 

que é a combinação de um processo que visa proteger os negócios, reduzir riscos, criar 

oportunidades e tratar a imagem da empresa – o seu maior patrimônio. 

Com isso, concluímos que um Sistema de Comunicação Integrada deve pensar e 

planejar os discursos integrando todos os públicos relacionados à empresa, sendo eles: 

clientes, empregados, acionistas, fornecedores, políticos, autoridades, enfim, todo e 

qualquer formador de opinião. 

 

3.4 A COMUNICAÇÃO COMO AGENTE IDENTIFICADOR DA                                            

INSTITUIÇÃO 

 
A comunicação empresarial, a serviço da organização e da administração, no 
sistema capitalista, deve procurar criar fluxos irradiadores de opinião junto 
aos centros de decisão, a fim da atenuar os riscos operacionais do sistema da 
empresa. (REGO, 1986, p. 163) 

 

Os elementos que ajudam a construir a imagem institucional são vários. Entre 

eles estão: histórico da empresa, comportamento dos dirigentes, atitude dos 

empregados, produtos e serviços, propaganda, programação visual, arquitetura dos 

prédios, relacionamento com os diferentes públicos, envolvimento em questões sociais, 

parcerias, patrocínios, posicionamento em crises, enfim, a qualidade em geral. Esses 

elementos formam um sistema de comunicação paralela e independente dentro da 

organização que atua sobre a percepção das pessoas. A isto, chama-se comunicação 

simbólica. 

De acordo com Neves (2004), “não há duvidas que a administração da imagem é 

fator de vantagem competitiva, tanto quanto é o uso da tecnologia, dos recursos 

humanos e das modernas técnicas de gerenciamento”. Ele ainda ressalta, “a 

preocupação com a imagem faz milagres. Por causa dela, pessoas e instituições 

obedecem à lei, procuram ser éticas, são generosas”. 

O objetivo da comunicação empresarial é a construção de uma imagem 

competitiva, que dê resultados concretos, gerando credibilidade para a empresa. Para 

isso, é necessário criar e fortalecer atributos positivos e neutralizar atributos negativos 

da imagem. Sendo assim, é necessário construir um programa de comunicação 

integrada.  
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As empresas modernas – e principalmente as empresas de médio e grande porte e 

as multinacionais – investem em comunicação como um mecanismo que produz 

consenso e simpatia pela imagem institucional em relação à sociedade. Esta imagem é 

tratada através dos planos e objetivos da empresa que são divulgados, ditando um novo 

modelo de comunicação empresarial. A imagem, uma vez bem tratada e consolidada, é 

conhecida e reconhecida no mercado. 

Conhecida porque sempre que lembrada, virá relacionada àquilo que representa 

para a sociedade e mercado. E reconhecida pelo fato de ser identificada entre as demais 

concorrentes comerciais. 

A estratégia mais facilmente percebida de identificação da imagem empresarial é 

através dos projetos que a empresa executa. Desta forma, a organização se envolve com 

a realidade através de políticas sérias que são expressas por via da comunicação. Isto 

busca uma maneira de mostrar que a organização se importa com a realidade humana e 

que possui projetos que vão além de lucros em prol de si própria. Tudo isto é claro, 

contribui para uma legitimação da imagem diante da sociedade, se tornando conhecida 

quando a comunicação entra e divulga, criando assim, uma imagem simpática e 

acolhedora da instituição. 

 

3.5 O PAPEL DO JORNALISMO NA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 Com o surgimento dos impactos sociais e tecnológicos sobre o homem, a 
comunicação empresarial devotou-se a criar o desejo da participação do 
cidadão na vida social. Foi, em seguida, instrumento da sociedade industrial. 
Passou a servir ao consumismo. Hoje, essa ideologia começa a ser superada. 
Surgem novas necessidades de comunicação onde se valoriza a verdade. As 
mudanças daí oriundas atingem tanto a empresa internamente como nas suas 
relações externas. Como resultado, novas formas de comunicação deverão se 
impor. Entre estas, assumem importância os jornais e outros produtos 
editoriais. (REGO, 1986, p. 161). 

 

O jornalista da empresa geralmente é denominado de Assessor de Imprensa. Este 

possui um grande leque de atividades, já citadas no capítulo 2.4.1 - Atribuições e 

serviços do jornalismo empresarial.  

Dentre as maneiras comunicacionais de relacionar a instituição com os seus 

públicos temos o trabalho de Relações Públicas, que relaciona a instituição com os 

diferentes públicos através da criação de políticas de comunicação. Temos o trabalho 

publicitário, que cria uma imagem comercial por meio dos anúncios e das campanhas. 
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E, temos também o jornalismo, que trabalha a imagem da organização através da 

notícia. A maneira como esta notícia é tratada, elaborada e divulgada é o grande 

“trunfo” para a construção da imagem simbólica institucional.  

 
É claro que a notícia empresarial, num primeiro plano de análise, pretende 
atingir esses objetivos pela informação. E aqui ela se diferencia da mensagem 
da publicidade. Não se trata, pois, da clássica publicidade institucional, 
exaltando os méritos de uma companhia. Trata-se da mensagem que enaltece, 
pela informação jornalística, o trabalho de uma empresa, entidade econômica 
que deve ser apresentada com lugar definido na economia de uma Nação. 
Trata-se, na verdade, de desenvolver a fundo uma imagem de empresa, 
levando-se em consideração que a imagem criada pela publicidade é, 
freqüentemente, artificial. Trata-se de congregar e unificar o conjunto de 
atividades de uma empresa (a publicidade ou promoção de vendas 
apresentam não mais que uma imagem parcial). Trata-se, enfim, de criar um 
clima de boa vontade entre diversos participantes da ação comercial, por 
intermédio da informação, mesmo que essa informação, explicitamente, seja 
apresentada em forma persuasitória. (REGO, 1986, p. 126 - 127).  

 

A informação é a matéria-prima dos meios de comunicação de massa. Neles, 

tudo gira em torno das notícias vindas de fontes confiáveis. Estas notícias serão 

colocadas à venda no mercado como produto final dessa informação.   

A maneira mais eficaz de transformar os dados institucionais em notícia é via 

jornalistas/assessores de imprensa das organizações. Estes são a ponte entre o que a 

empresa tem a divulgar, o que os meios têm a informar e que a população vai consumir.  

Kunch, Neves e Rego concordam quando dizem que a empresa e assessor 

precisam ter em mente que a notícia divulgada pela assessoria de imprensa precisa ser 

confiável e verdadeira, pois dela depende a legitimação da identidade dessa 

organização. Caso não for, a sua imagem estará abalada e as notícias que a envolverem 

serão negativas. 

Sendo assim, constatamos que a empresa precisa aparecer diante de seus clientes 

e dos públicos que poderão influenciá-la. Para isso, é preciso que ela apareça bem, 

mostrando-se confiável, competente e simpática. Assim, alcançará a popularidade e 

evitará a fuga e a rejeição por parte do cliente. Isto deverá ser feito pelo jornalismo 

empresarial que a fará virar notícia, uma vez que a ausência de informações sobre ela e 

a presença de informações sobre os concorrentes a deixarão no anonimato.  

Os autores ressaltam que também é importante lembrar que a formação de um 

departamento de assessoria de imprensa é imprescindível, pois, pensa na empresa como 

pensaria o público, levando a organização ao conhecimento da coletividade do modo 



33 

 

certo e formando a imagem mais adequada, ampla e de permanente aceitação por parte 

da sociedade. 

 

3.6 A COMUNICAÇÃO EM MOMENTOS DE CRISE 

 

Os momentos mais delicados e conseqüentemente, que mais necessitam de um 

bom plano de comunicação é quando aparecem os conflitos e as crises na organização. 

Conforme Rego “as estratégias da comunicação empresarial se direcionam no sentido 

de apaziguamento das tensões, dando ressonância, portanto, à realidade dos tempos 

atuais” (REGO 1986, p. 149). E o autor ainda complementa: 

 
No jogo das pressões e contrapressões, onde de um lado, afloram canalizados 
e bem articulados, os interesses dos trabalhadores e, de outro, um eficaz 
lobby organizado pelas empresas, os esquemas de comunicação constituem 
mecanismos oportunos e fundamentais para a administração dos conflitos, 
que se tornam mais freqüentes por força da participação efetiva de segmentos 
engajados da sociedade. A premissa em que se baseia a nova comunicação 
empresarial parece ser a de que o conflito de interesses já não se situa apenas 
entre patrão e empregado, mas ganha foros mais amplos. (REGO, 1986, p. 
150). 

 

A imagem ruim é uma séria complicação para as instituições. Isto prejudica o 

desempenho da empresa e provoca perdas na produtividade e nos rendimentos.  

As crises empresariais podem ser geradas por falhas humanas, acidentes, entre 

outras fatalidades. Porém, a dimensão que essas crises tomam, a repercussão pública e a 

sua duração afetam a imagem da empresa. Quanto mais a instituição investiu em 

comunicação para fortalecer a imagem antes do colapso, menor a permanência deste. 

Mas, não é só em crises que as empresas sofrem perdas na imagem, também, em falhas 

de comunicação no dia-a-dia. Sendo assim, imagem e comunicação empresarial devem 

ser bem administradas.  

Em momentos de crise a comunicação deve ser pensada de maneira especial. 

Esta fica responsável pela política da imagem empresarial que deve ser raciocinada de 

maneira que se ajuste às condições institucionais e mercadológicas. Sempre lembrando 

a ética empresarial, a comunicação deve estabelecer uma conexão de maneira honesta 

com a sociedade, reparando os erros e assumindo compromissos sociais e políticos. 

Conforme Mafei (2004) a “cerimônia de batismo” do assessor de imprensa na 

profissão é quando ele lida com uma crise de imagem, ou seja, quando algum conflito 
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está ameaçando a imagem do seu assessorado.  Estes, geralmente começam com 

matérias negativas sobre algum acidente institucional, que pode ser derivado de danos 

provocados pela empresa, escândalos envolvendo o nome da empresa ou pessoas com 

cargos importantes, problemas com os produtos, difamação da concorrência, entre 

outros. Nestes casos, uma solução apresentada pela autora é a da instituição se anteceder 

a imprensa. Quando a organização constatar que algo está errado e que vai virar notícia 

negativa a sua imagem, deve se antecipar e transmitir esta notícia. Isto irá contribui 

positivamente para a sua imagem e credibilidade. 

Ao reconhecer a amplitude da crise e os prejuízos que ela irá causar de um modo 

geral, a empresa estará ganhando pontos positivos com a imprensa que valoriza este tipo 

de atitude e pode inverter o entendimento dos fatos diante da sociedade.  

Rego (1986) fala da importância da organização criar e projetar a sua imagem 

inclusive nos momentos de crise, sendo que, ao apresentar os erros ela está contribuindo 

também para a construção da sua figura: 

 
 
 
 
 
(...) a empresa deve ter poder e capacidade para estabelecer uma 
comunicação eficiente com cada uma das fontes onde e para as quais atua; 
deve ter condições para criar e projetar uma imagem própria que traduza, 
com fidelidade e eficiência, sua realidade atual e suas aspirações; deve criar 
condições para permitir que os outros identifiquem seus traços certos e 
errados. (Por que uma empresa não pode apresentar seus erros?) (REGO 
1986, p. 165).  

 

É importante para os jornalistas e assessores saber que se a crise já é fato 

consumado, ou eles precisam anteceder a imprensa, ou, caso não consigam fazer, devem 

prestar esclarecimento a sociedade, tratando o problema de maneira verdadeira e 

estratégica. É preciso sempre lembrar que mais um deslize pode comprometer de 

maneira letal a imagem.  

Só o profissional da comunicação pode resolver uma crise de imagem, mas para 

isso, vai precisar do apoio e reconhecimento de toda a empresa, não sendo ele o 

responsável absoluto pelo controle da imagem. 

“A gestão bem feita da crise é o principal remédio para reverter uma imagem” 

(MAFEI, 2004, p. 112). 
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4 A IMAGEM SIMBÓLICA DA ISNTITUIÇÃO CONSTRUÍD A 

ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO  

 

4.1 O DESENVOLVIMENTO SIMBÓLICO 

 

Quando uma instituição busca construir a sua imagem, ela parte primeiramente 

das suas representações sociais. Estas são formadas a partir do meio que a organização 

se relaciona. É através delas que é explicada e descrita a realidade em relação com o 

meio.  

Para Barrichello8, “a representação social consiste numa forma de saber que liga 

o sujeito a um objeto, que pode ser de natureza social, material ou ideal. Ela se 

estabelece numa relação de simbolização e interpretação do objeto e, por outro lado, de 

construção de uma expressão do sujeito”(BARRICHELLO, 2004, p.125). 

Observamos então, que é a partir da representação social da instituição perante a 

sociedade que a imagem é construída. Esta imagem uma vez consolidada vem atrelada a 

identidade da organização.  

Mas, para a imagem se tornar identitária, basicamente ela tem que ser 

legitimatória. E por legitimação, entendemos que é a descrição, justificação e 

explicitação institucional frente à coletividade. Neste caso, a legitimidade é 

acompanhada do sentido de verdade e legalidade. 

 
A legitimidade é construída através do agir retórico, entendido por descrever, 
explicar e justificar a instituição que para tanto, constrói um discurso 
específico. Isso tem o objetivo de provocar a aceitação da instituição por 
meio da formação, em seu público, de uma imagem, que estará sujeita as suas 
livres interpretações.  
(...) 
O sentido de imagem aqui estudado se refere ao sentido figurado, ou seja, às 
imagens pretendidas pelas instituições e atores sociais, através da 
disponibilização de informações, com a finalidade de conseguir uma 
representação simbólica junto aos seus públicos. (BARRIHELLO, 2004, p. 
121) 

 

                                                        
8 BARRICHELLO, Eugenia Mariano da Rocha. Visibilidade midiática, legitimação e 

responsabilidade social: dez estudos sobre as práticas nas universidades. Santa Maria: 

FACOS/UFSM, 2004.  
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Já por simbólico, entendemos que é o que representa e avaliza algo. Para que 

haja esse reconhecimento simbólico é preciso então, que exista legitimidade e 

confiabilidade na imagem institucional. 

 
(...) o poder simbólico só é poder se reconhecido. Ele se define numa relação 
determinada entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, isto é, 
na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz os símbolos do 
poder. (BARRICHELLO, 2004, p. 168). 

 

Bourdieu9 fala em capital simbólico, que é a maneira pela qual as estratégias são 

aplicadas. E ainda complementa a questão falando como acontecem as trocas simbólicas 

e a legitimação: 

 
(...) todas as trocas materiais ou simbólicas, como a transmissão de prenomes, 
ensejam estratégias complexas e que as próprias genealogias, longe de 
comandar as relações econômicas ou sociais, são o alvo de manipulação 
destinadas a favorecer ou impedir as relações econômicas ou sociais, a 
legitimá-las ou condená-las. (BOURDIEU, 2004, p.91).    

 

O autor, ainda afirma que as trocas simbólicas se apresentam seguindo uma 

ordem, a qual ele chama de “sentido do jogo” que são regidos “pelos princípios que 

impõem a ordem na ação”, pois, para haver a construção simbólica legitimatória, é 

necessário seguir as ordens impostas pelo meio. Ele complementa, dizendo que em 

todos os lugares existem regras e normas que são colocadas para nortear a ação humana. 

E isso, se aplica claramente na construção da imagem simbólica institucional que segue 

alguns preceitos já institucionalizados para conseguir visibilidade. 

Mas, para que haja a visibilidade, é necessário que também exista a codificação 

por parte de quem recebe a mensagem. E para Bourdieu, por codificação entende-se 

como “uma operação de ordenação simbólica, ou de manutenção da ordem simbólica, 

que em geral compete às grandes burocracias...” (BOURDIEU, 2004, P. 101). 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DA IMAGEM INSTITUCIONAL 

 

Conforme Barrichello “a comunicação passa a ser uma espécie de estrutura da 

nova fase do capitalismo, redefinindo identidades, instituições e processos sociais” 

(BARRICHELLO, 2004, p. 18). Com isso, podemos entender que as práticas 

                                                        
9 BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
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comunicacionais legitimam uma instituição, explicitando-a e justificando-a diante da 

sociedade. Essa legitimação pode também ser compreendida como a visibilidade da 

organização, uma vez que, esta busca com isso, ser reconhecida pela coletividade. Para 

tanto, vale-se dos meios de comunicação de massa que, ainda segundo a autora, “são o 

principal dispositivo contemporâneo de visibilidade da instituição universitária, sendo 

responsáveis, em grande parte, pela sua legitimação junto à sociedade” 

(BARRICHELLO, 2004, p. 22) .  

Toda a organização possui seus determinados ideais, pensamentos e conceitos, e 

a mídia, é o local onde isso se torna visível, na medida que, esta instituição quer 

regulamentar as suas relações com o meio. Sendo assim, podemos então afirmar, que a 

legitimação é resultado da interação comunicacional da instituição com a sociedade.  

 
Na atualidade, a visibilidade das instituições depende de sua capacidade de 
informar e comunicar seus atos. A mídia constitui-se no novo local de 
visibilidade da sociedade e, portanto, no novo local da cena de legitimação, 
considerando que, na sociedade atual, não só é necessário legitimar os atos da 
instituição universitária mas também torná-los legítimos por intermédio 
desses novos suportes de visibilidade. (BARRICHELLO, 2004, p. 29) 

 

Entendemos assim, que a comunicação institucional é um processo de trocas 

simbolicamente existentes entre sociedade e organização. E é aí que definimos a 

identidade dessa instituição, que é construída a partir da constante e dinâmica troca de 

conceitos produzidos simbolicamente. 

Bourdieu (2004) complementa o sentido de comunicar institucionalmente 

fazendo com que a organização se mostre e, a partir de então, se legitime: “a partir do 

momento em que sendo conhecidas e reconhecidas publicamente, nomeadas e 

homologadas, elas se vêem legitimadas e mesmo legalizada, e podem então se declarar, 

se mostrar...” (BOURDIEU, 2004, p. 107).  

 Rego (1986) trata o entendimento de identidade como a “soma das maneiras que 

uma organização escolhe para identificar-se perante seus públicos”. Já a imagem, o 

autor se refere como sendo a “percepção da organização por aqueles públicos”.  Sendo 

assim, compreendemos que o autor fala da identidade legitimatória institucional. 

Barrichello fala que para haver o conceito da imagem, é necessário o 

reconhecimento dos meios de “explicitação e justificação da instituição”: “a identidade 

legitimatória de uma instituição, (...) é definida por práticas de representação que podem 

ser reconhecidas ou não pela sociedade” (BARRICHELLO, 2004, p. 33).  
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Ainda falando em identidade, observamos que é a partir da sua construção e do 

seu reconhecimento perante a coletividade que as instituições se estabelecem. Elas 

querem formar conceitos, expandir fronteiras e construir ideais. Confirmando isso, e 

acrescentando, Barrichello ressalta: 

 
Na evolução da metáfora do organismo, encontramos a visualização da 
organização como cérebro, onde são ressaltados os princípios de auto-
organização, onde um alto grau de flexibilidade e inovação são necessários; 
da organização como cultura, onde residem idéias, nomes, valores e crenças 
que sustentam como sociedade socialmente construída;  da organização como 
sistema político, no qual são localizados diferentes interesses, conflitos e 
jogos de poder que moldam as atividades comunicacionais e através do qual a 
organização pode ser vista como sistema de governo que se utiliza de 
princípios e regras para se legitimar; da organização como prisão psíquica, na 
qual as pessoas caem na armadilha de seus próprios pensamentos, idéias e 
crenças ou preocupações que se originam na dimensão inconsciente da 
mente; e, por fim, das organizações entendidas como fluxo e transformação, 
em função das mudanças que geram e dão forma à vida social. 
(BARRICHELLO, 2004, p. 35)    
 

Com isso, compreendemos que o comparecimento da instituição nos espaços 

editoriais da mídia proporciona o seu relacionamento com a comunidade que está 

inserida. E mais, a organização ganhando visibilidade midiática se legitima diante da 

sociedade, uma vez que, esta visibilidade está relacionada à sua capacidade de se 

comunicar e informar através dos meios de comunicação de massa. 

 

4.3 O PAPEL DO JORNALISMO NA CONSTRUÇÃO E LEGITIMAÇÃO DA 

IMAGEM SIMBÓLICA DA INSTITUIÇÃO 

 
(...) para que exista imagem pública é preciso que algo ou alguém exista, mas 
a condição de existir não garante imagem pública a ninguém. Sendo assim, 
não se pode falar em imagem como se ela tivesse total autonomia. As 
imagens são vinculadas a atores sociais e a instituições, isto é, atores reais. 
Contudo, a imagem não é apenas a cópia da coisa real, ela é uma 
representação do real que pode ser modificada, ou seja, pode também se 
situar no plano do irreal ou ainda do ideal. Segundo ele, aparentemente, os 
técnicos que estão ao lado da emissão das mensagens são os responsáveis 
pela formação da imagem. (BARRICHELLO, 2004, p. 47) 

 

Analisando a situação acima, podemos dizer que “os técnicos” que emitem as 

mensagens são os profissionais que produzem a notícia: os jornalistas. Estes, como já 

foi citado anteriormente, fazem com que a instituição se legitime diante da sociedade, 

através da construção da imagem identitária pela notícia. E assim, podemos também 

concluir, que a construção da notícia faz com que a instituição seja conhecida e 
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reconhecida no campo simbólico tornando-se legítima através do trabalho do jornalismo 

institucional. 

O jornalista, ao transformar em notícia os fatos da organização está gerenciando 

aquilo que é julgado construtivo para a formação da imagem. E isto, pode ser até 

considerado o início da política de construção de conceitos e idéias. Ou seja, é a 

organização virando noticia e assim construindo a sua imagem, através da mídia que 

proporciona visibilidade e capacidade de legitimação de suas práticas junto à sociedade.  

Outra forma de interação do jornalista na construção da imagem institucional é 

através da clipagem ou taxação das notícias. A partir daí, é possível avaliar a construção 

da imagem na mídia, e com base nisso, traçar novas estratégias de construção de 

imagem e identidade se for necessário. Barrichello  complementa: “... o jornalismo 

constitui-se como espaço público de socialização de discursos particulares e o 

relacionamento das instituições com a imprensa torna-se fundamental para a sua 

legitimação perante a sociedade” (BARRICHELLO, 2004, p. 76). 

Já Bourdieu, diz que para as informações da instituição se tornarem conhecidas, 

elas precisam ser “objetivadas”, que segundo o autor significam, ser conhecidas, 

visíveis e publicadas: 

 
Um determinado número de atos torna-se oficial a partir do momento em que 
são públicos, publicados. A publicação, é o ato de oficialização por 
excelência. O oficial é o que pode e deve ser tornado público, afixado, 
proclamado, em face de todos, diante de todo mundo... (...) O efeito de 
oficialização identifica-se a um efeito de homologação. Homologar, 
etimologicamente, assegurar que se diz a mesma coisa quando se dizem as 
mesmas palavras. (...) A publicação é uma operação que oficializa, e que, 
portanto, legaliza, porque implica a divulgação, desvendamento em face de 
todos, e a homologação, o consenso de todos sobre a coisa assim revelada. 
(BOURDIEU, 2004, p. 102 e 103). 

 

 Desta forma, consideramos que a mídia é reconhecida pela sociedade como uma 

fonte confiável de informação e possuidora da verdade, e sendo assim, a presença de 

notícia da instituição denota confiança, credibilidade e principalmente, agrega valores 

positivos à construção da imagem. 

 

5 A COMUNICAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO 

SUPERIOR DE SANTA MARIA 

 

5.1 HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
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Santa Maria é uma cidade conhecida na região, no estado e no país pelo seu 

potencial universitário. As atividades em nível superior começaram em 1931 com a 

Faculdade de Farmácia de Santa Maria, seguida pelos Palotinos em 1941, com a 

Faculdade de Filosofia, destinada a seminaristas e em 1955 com a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição - FIC e a Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora Medianeira – FACEM, fundadas pela Congregação Franciscana. Ambas 

as instituições preconizaram o nível superior na região e no estado. 

Mais tarde, em 1960 o Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho junta as 

faculdades de Farmácia e Medicina com sede em Santa Maria, e vinculadas 

Universidade do Rio Grande do Sul com a Faculdade de Ciências políticas e 

Econômicas de Santa Maria e funda a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a 

qual, desde então, trouxe um grande contingente de pessoas em busca de ensino 

superior. Com isso, aumentou a demanda de novas instituições que comportassem o 

público excedente da UFSM. 

Devido ao potencial universitário de Santa Maria aumentou também o número de 

alunos a procura de vagas nos cursos de nível médio, bem como, a criação de novas 

escolas e cursinhos preparatórios para o vestibular.  

Atualmente Santa Maria possui uma Universidade Federal, uma Universidade 

privada, um Centro Universitário privado e quatro faculdades privadas com aulas 

presenciais, além de outras com aulas não presenciais que não serão citadas no presente 

trabalho. 

 

5.1.1 Faculdade Palotina – FAPAS 

 

A Faculdade Palotina segue a doutrina e a filosofia de São Vicente Pallotti, 

sendo oriunda da mantenedora de mesmo nome, também com sede em Santa Maria. É 

uma sociedade civil, de caráter educativo, cultural, beneficente, filantrópica e caritativa. 

Em sua trajetória, começou como o Seminário Maior Palotino, como instituição 

de ensino superior, que mudou de cidade, de nome e programa curricular várias vezes. 

O Curso de Filosofia começou em 1941, em São João do Polêsine, como um Curso 

Eclesiástico de três anos. Em 1958, com a inauguração do Colégio Máximo Palotino, o 

Curso de Filosofia foi transferido para Santa Maria, onde funcionou como Curso de 



41 

 

Extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Imaculada Conceição” (FIC). 

Em 1968, os estudantes palotinos passaram a freqüentar o Curso de Filosofia na 

Universidade Federal de Santa Maria, até o ano de 1977, quando foi iniciado o Curso 

Integrado de Filosofia e Teologia no Colégio Máximo Palotino. 

 Em 1989, foi suspenso o Curso Integrado e criado o Curso Eclesiástico, de 02 

anos. A partir de 1992, os estudantes palotinos passaram a freqüentar o Curso de 

Filosofia na FIC, atualmente Centro Universitário Franciscano. 

 O Curso de Teologia teve início em 1948, também em São João do Polêsine. 

Em 1958, foi transferido para o Colégio Máximo Palotino. Em 1989, voltou a funcionar 

o Curso de Teologia de 04 anos, que havia sido modificado em 1977, com a 

implantação do Curso Integrado de Filosofia e Teologia.  

Em 1992, foi criado o Instituto de Filosofia e Teologia Santa Maria – 

IFITESMA.  

No que diz respeito a sua atuação na área educacional, a Sociedade São Vicente 

Pallotti sempre priorizou o ensino da Filosofia e da Teologia em função de sua natureza 

religiosa, sendo que, inicialmente eram exclusivamente seminarísticos. A entidade 

reavaliou sua posição e, em 2000, decidiu criar a Faculdade Palotina e buscar seu 

credenciamento junto ao Ministério da Educação, ampliando sua área de atuação para o 

ensino, pesquisa e extensão, buscando romper seu isolamento decorrente da formação 

seminarística para integrar-se à sociedade como um todo.  

Em 2001 então, o Ministério da Educação credenciou a Faculdade Palotina como 

uma Instituição de Ensino Superior. 

Atualmente é sede de quatro cursos de nível superior, possuindo ainda, dentre 

eles os cursos de Filosofia e Teologia. O diretor da instituição é o padre Paulo Alécio 

Engerroff. 

 

5.1.2 Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 

 

O Centro Universitário Franciscano pertence à Congregação das Irmãs 

Franciscanas, que possuem uma filosofia inspirada no ideal, na regra de vida e na 

espiritualidade de São Francisco de Assis. 
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As Irmãs Franciscanas chegaram ao Rio Grande do Sul em 1872, e desde então, 

atuaram na área educacional. Vieram à Santa Maria no início do século XX, quando 

fundaram a primeira escola Franciscana da cidade, o Colégio Sant’Anna. 

Após cinco décadas de educação básica, iniciaram as suas atividades em nível 

superior, criando, em 1955, duas instituições: a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras Imaculada Conceição - FIC e a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora 

Medianeira - FACEM.  

Em 1996, a FIC e a FACEM transformaram-se em Faculdades Franciscanas – 

FAFRA. No final de 1998, veio a transformação em Centro Universitário Franciscano - 

UNIFRA, o que constituiu um significativo incremento nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, garantindo uma maior autonomia acadêmica. 

Atualmente é sede de 32 cursos de graduação, 22 cursos de pós-graduação e dois 

cursos de mestrado, além de um curso técnico e 15 cursos de extensão.  

Possui como reitora a irmã franciscana Professora Iraní Rupolo. 

 

5.1.3 Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES 

 

Em Santa Maria, a Educação Metodista teve seu início na década de 1920 com o 

Instituto Metodista Centenário, a partir de 1982, Colégio Centenário.  

Em 1998, expandiu a sua ação em nível superior, criando a Faculdade Metodista 

de Santa Maria – FAMES. 

A FAMES pertence à Rede Metodista Sul, e atualmente possui sete cursos de 

graduação e seis cursos de pós-graduação, possuindo como diretor o professor Edgar 

Zanini Tinn. 

 

5.1.4 Universidade Luterana do Brasil - ULBRA Santa Maria 

 

A unidade da ULBRA em Santa Maria começou suas atividades na cidade em 

2002. Pertence a Rede Luterana de Educação que está instalada no Brasil há 35 anos. 

Atualmente a Instituição possui sete cursos de graduação e sete cursos de pós-

graduação, tendo como diretor o professor Renato Brunet. 

 

5.1.5 Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA 
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A Faculdade de Direito de Santa Maria, mantida por Pró-Ensino Sociedade Civil 

Ltda., é uma instituição isolada de ensino superior e de caráter privado. A Instituição, 

que iniciou suas atividades em 2003 com um curso de pós-graduação latu senso, teve 

em 2004 a sua primeira turma de alunos para graduação.  

A FADISMA foi desenvolvida para a oferta de um único curso de graduação - o 

Curso de Direito, possuindo como diretor o professor Ricardo Seitenfus. 

 

5.1.6 Faculdade Santa Clara – FASCLA 

 

A Santa Clara Cursos e Treinamentos LTDA foi fundada em 1997 por Lourdete 

Rejane Ferro Zago. Posteriormente, passou a escola Técnica Santa Clara e Faculdade 

Santa Clara (FASCLA).  

Atualmente, é dirigida pela sua fundadora e comporta três cursos de graduação, 

um curso de especialização, seis cursos técnicos, um curso pós técnico além do curso de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação à Distância (EAD). 

 

5.2 AS ATRIBIÇÕES DA UNIVERSIDADE NA SOCIEDADE E O PAPEL 

DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Tomar como objeto a universidade significa tomar como objeto aquilo que, 
geralmente, objetiva; o ato de objetivação, a situação a partir da qual se está 
legitimado para objetivar. Ao mesmo tempo, a pesquisa tinha 
permanentemente um duplo objeto, o objeto empírico, o objeto aparente (O 
que é a Universidade? Como ela funciona?) e a ação particular de objetivar, e 
objetivar uma instituição socialmente reconhecida como fundamentada para 
operar uma objetivação que aspira à objetividade e à universalidade. 
(BOURDIEU, 2004, p.115). 

 

 A universidade e as instituições de formação de nível superior possuem um 

novo papel na construção da sociedade. Atualmente, elas possuem não só o papel de 

formar pessoas, mas também de integração em diferentes campos e para isso, usa a 

comunicação não só para legitimá-la, mas também para construir a imagem através das 

suas ações.  Concordando com o assunto Barrichello complementa: 

 
Podemos colocar que o questionamento acerca do papel da universidade tem 
se agravado com a passagem da sociedade moderna para a atual e as pressões 
da atualidade apontam para novos caminhos, ainda não visualizados, e que, 
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por isso mesmo, constituem-se em fonte de perplexidades e de um vasto 
campo de estudos para a área da Comunicação Institucional. 
(BARRICHELLO, 2004, p. 14)  

 

Conforme Kunsch10, atualmente vivemos numa sociedade organizacional, e 

como tanto, a universidade faz parte deste meio. Desta forma, é uma organização 

coletiva que propaga saber, cultura e estudo das diferentes ciências. Ela é 

sistematicamente organizada e relaciona-se com as sociedades cíveis e econômicas.  

Também, precisamos lembrar que a universidade é uma organização formal e 

planejada, que possui uma estrutura organizada e objetivos a serem cumpridos, através 

de suas próprias finalidades – ensino, pesquisa e extensão. 

 
A universidade, pelas suas próprias finalidades, exerce importância 
fundamental na construção da sociedade moderna. Ela tem um compromisso 
com o passado, preservando a memória; com o presente, gerando novos 
conhecimentos e formando novos profissionais; e com o futuro, funcionando 
como vanguarda.  
Teoricamente, só por isso, a universidade não pode se isolar do mundo em 
que vivemos hoje. Tem de estar presente e atuar de forma que seu ensino, sua 
pesquisa e seus serviços de extensão atendam às exigências dos novos 
tempos, sob a perspectiva de um enfrentamento dos problemas da estrutura 
socioeconômica vigente. 
(...) A educação superior é, talvez, a mais visível instituição orientada pela 
mudança. Dado o seu caráter cosmopolita, interdisciplinar, a universidade 
interage com o maior número de segmentos da sociedade do que de qualquer 
outra organização isolada. Com sua elite intelectual, seus pensadores críticos 
e descomprometidos e sua mocidade idealista, a universidade é o vértice de 
idéias, conceitos e valores adiantados, variando desde a desintegração nuclear 
até a natureza do homem. As universidades contemporâneas servem, ao 
mesmo tempo como fonte de conhecimentos teóricos e formação profissional 
e como um dos principais modelos para iniciador de mudança social. 
(KUNSCH, 1992, p. 23).  

 

A universidade tem também a função de mostrar as novas tecnologias de ponta, 

uma vez que, vivemos em uma sociedade excitada pelos progressos tecnológicos. 

Podemos dizer inclusive, que estamos vivendo o período da desmistificação dos meios 

eletrônicos e da seleção de audiência, e a universidade como instituição comprometida 

com a sociedade precisa valer-se desses meios tanto para se mostrar como atual, como 

para propagar a sua imagem e assim mostrar a sua competência. 

                                                        
10 KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Universidade e Comunicação na edificação da 

sociedade. São Paulo: Loyola, 1992.  
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Sendo assim, constatamos que a universidade precisa estar em sintonia com a 

sociedade e divulgar a sua produção e seus objetivos, e isto, é feito através da 

comunicação que é um setor extremamente necessário das instituições.  

 
É preciso que se veja a comunicação da universidade numa perspectiva 
integrada e globalizante, o que levará, sem dúvida nenhuma, a se criarem 
condições de interação efetiva entre as diversas unidades e seus respectivos 
departamentos, em primeiro lugar e também da universidade com o ambiente 
interno e externo que a cerca. Para tanto, há que se planejar a comunicação 
em moldes tais que ela seja realmente integrada da melhor maneira possível. 
(KUNSCH, 1992, p. 110).  

 

5.3 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR E CONSTRUÇÃO DA IMAGEM SIMBÓLICA 

 

5.3.1 Análise dos questionários 

 

Foram distribuídos questionários em seis instituições, e juntamente com eles, foi 

entregue uma carta de apresentação enviada pela coordenação do Curso de Jornalismo 

explicando ao diretor (a) e/ou reitor (a) da organização o objetivo da pesquisa.  

Das seis instituições selecionadas para participar do estudo, cinco responderam 

ao questionário e apenas uma se recusou a entregar o questionário respondido. A 

mesma, foi informada da importância em participar da pesquisa e que seria a única 

organização das selecionadas a ficar de fora da análise por ter se recusado a devolver o 

questionário com as respostas preenchidas.  

O questionário era composto por 12 questões, sendo dividido em seis questões 

de múltipla escolha e seis questões discursivas (o modelo de questionário usado 

encontra-se no anexo 1). Nas instituições onde não há um profissional responsável pela 

comunicação, foi entregue questionário para que apenas o diretor da instituição 

respondesse. Nas outras, os questionários foram entregues aos diretores, e no caso 

específico da UNIFRA, à reitora e também aos responsáveis pela comunicação 

organizacional.  

Estas pessoas foram selecionadas devido a Neves (2004) ressaltar que a pesquisa 

sobre a imagem da empresa deve começar pelo “número 1” e seguir por profissionais 

que possuam cargos importantes para o desenvolvimento da imagem, como o 

responsável pela assessoria de comunicação, por exemplo. 
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O recolhimento dos questionários deu-se após prazo determinado. Na FAPAS, 

devido a não haver nenhum setor ou profissional responsável pela comunicação, o 

diretor respondeu ao questionário. Já na UNIFRA, o questionário foi respondido a partir 

de uma reunião entre a Reitora, o chefe de gabinete e o assessor de imprensa.  

Na FAMES e na FADISMA os questionários foram respondidos apenas por 

pessoas responsáveis pela comunicação, enquanto que na ULBRA o diretor e o assessor 

de comunicação responderam.  

A FASCLA foi à única instituição de ensino superior selecionada que se recusou 

a devolver o questionário respondido, por este motivo não participará das análises da 

pesquisa. 

A apreciação das respostas será realizada por questão, podendo assim 

desenvolver um paralelo entre as respostas de todas as instituições, ilustrando as 

diferenças no trabalho de construção da imagem entre uma e outra. 

 

1° questão: aborda como as instituições vêem seus pontos positivos da 

imagem institucional: 

 

A FAPAS, a UNIFRA e a FAMES vêem como pontos positivos da sua imagem 

a preocupação com a qualidade de ensino e através da inserção na comunidade por meio 

de seus projetos de extensão.  A UNIFRA também citou a sua experiência de 50 anos no 

ensino superior como diferencial positivo. 

Já a FADISMA, relaciona os pontos positivos a cautela para fazer possíveis 

acertos, enquanto que a ULBRA observa os pontos positivos como retorno pelo trabalho 

realizado e como uma alavanca para a concretização dos objetivos. 

A única instituição que relacionou a questão a pontos negativos foi a FAPAS que 

disse aplicar questionários semestralmente à comunidade acadêmica a fim de verificar 

os pontos positivos e os negativos que norteiam para o planejamento da gestão. 

 

2° questão: questiona como as instituições avaliam a imagem projetada aos 

públicos internos e externos: 

 

A FAPAS acredita que a imagem que projeta para os públicos internos e 

externos é de carisma educacional palotino e de evangelização através das ações de 
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educação humanizadora. Já a UNIFRA, acredita ter uma imagem de credibilidade, 

responsabilidade e seriedade junto aos diferentes públicos. 

A FAMES avalia projetar uma imagem de fortalecimento, crescimento e 

expansão para o público interno e de qualidade de ensino e tradição (valendo-se dos 85 

anos do Colégio Metodista Centenário) para o público externo. Enquanto que, a 

FADISMA, mostra uma imagem de boa comunicação para o público interno e de 

pesquisa e vivência para o externo.  

Já a ULBRA, considera que esboça uma imagem positiva de compromisso e 

qualidade aos diferentes públicos. 

 

3° questão: Solicita que as instituições relacionem os instrumentos utilizados 

para a construção da imagem: 

 

Todas as instituições disseram utilizar anúncios e campanhas publicitárias, com 

alguns diferenciais: 

Na FAPAS, todo o trabalho é desenvolvido a partir de agências de publicidade; 

A UNIFRA tem o trabalho acrescido de uma assessoria de imprensa; 

A FAMES utiliza campanhas publicitárias para o vestibular e o restante do 

trabalho é feito via assessoria de imprensa; 

A FADISMA possui juntamente com o trabalho publicitário e de relações 

públicas, uma assessoria de imprensa; 

Já a ULBRA além do trabalho publicitário desenvolvido, trabalha com a compra 

de espaços na mídia e desenvolve, concomitantemente, trabalhos de relações públicas e 

assessoria de imprensa.  

 

4° questão: pergunta o que além da oferta de ensino se torna relevante para 

a imagem da instituição na sociedade: 

 

Todas as instituições responderam que desenvolvem trabalhos sociais de 

integração e participação na comunidade que tornam relevantes a imagem da instituição 

diante da coletividade.  

Nos casos específicos da UNIFRA, da ULBRA e da FAMES, as instituições 

acreditam que os projetos de pesquisa e extensão auxiliam positivamente na imagem. Já 
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a FAPAS, acredita que o museu Vicente Pallotti, localizado na sede da faculdade, é um 

diferencial na construção da imagem da instituição diante da comunidade. 

 

5° questão: interroga os fatores que as instituições julgam que podem 

influenciar negativamente a sua imagem: 

 

A FAPAS acredita que a falta de agilidade e a carência de uma política 

governamental que incentive o desenvolvimento e o crescimento das instituições de 

ensino superior particulares afetam a imagem da organização. Já a UNIFRA diz que a 

imagem pode ser prejudicada pela ação incorreta de determinado setor ou por parte dos 

acadêmicos. 

A FAMES relaciona que uma avaliação negativa do MEC poderia prejudicar a 

imagem, e a FADISMA diz que isso aconteceria se houvesse insatisfação dos alunos.  

A ULBRA relaciona que a questão poderia acontecer devido a diversos fatores 

sendo eles: falta de qualidade e credibilidade junto ao corpo docente, serviços prestados, 

ou falta de estrutura física e científica. 

 

6° questão: pede para relacionar os serviços usados para corrigir problemas 

que possam ter vindo a afetar a imagem da instituição: 

 

A FAPAS, a UNIFRA, a ULBRA e a FADISMA não responderam, o que 

possibilita inferir que não julguem ter passado por situações que pudessem afetar 

negativamente a imagem. 

Já a FAMES, respondeu dizendo ter usado estratégias como o envio de relises, 

publicações de notas oficiais e organização de entrevistas individuais e coletivas para 

sanar possíveis problemas à imagem. O colapso à imagem veio logo após um sinistro 

sofrido pela instituição. 

 

7° questão: pergunta como a construção da imagem é trabalha e questiona 

quanto à presença de profissionais das três áreas da comunicação: 
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A FAPAS se pronunciou dizendo que a construção da imagem é trabalhada com 

seriedade, porém não possui funcionários responsáveis pela comunicação, terceirizando 

o serviço a agências de publicidade, quando este se faz necessário. 

Na UNIFRA e na FAMES há a presença de assessoria de imprensa, porém, os 

trabalhos publicitários são encaminhados a agências.  

Na ULBRA Campus Santa Maria há apenas Relações Públicas, mas no campus 

de Canoas há uma assessoria de comunicação integrada, com quem é trabalhado 

conjuntamente. 

A FADISMA respondeu que possui apenas ensino de Direito, o que se 

subentende que a questão não foi compreendida. 

 

8° questão: solicita que sejam relacionadas as possíveis maneiras que a 

imagem da instituição pode ser trabalhada: 

 

Serviço FAPAS UNIFRA FAMES ULBRA FADISMA 

Assessoria de  

comunicação integrada 
 X  X X 

Campanhas publicitárias X X  X X 

Assessoria de imprensa  X X X X 

Relações públicas  X X X X 

Anúncios publicitários X  X X X 

Compra de espaços  

na mídia 
X  X X X 

 

 

 

 

9° questão: pergunta se na instituição há jornalistas: 

 

Na UNIFRA, na FAMES na FADISMA há a presença de jornalistas trabalhando, 

enquanto que na ULBRA e na FAPAS não. 
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10° questão: pergunta se a instituição julga importante a presença de 

jornalistas na construção da comunicação institucional: 

 

Todas foram unânimes em responder que acreditam ser importante a presença de 

jornalistas nas assessorias de comunicação institucional. 

 

11° questão: pergunta como as instituições vêem o papel do jornalista na 

construção da imagem institucional: 

 

A FAPAS se pronunciou dizendo que acha importante o trabalho jornalístico na 

construção da comunicação institucional, mas este tem que estar de acordo com a 

filosofia e valores pregados pela instituição. 

A UNIFRA disse que cabe ao jornalista responsável pela assessoria de imprensa 

atender as demandas diárias dos veículos de comunicação e coletar, formatar e distribuir 

informações sempre primando pela clareza, objetividade e credibilidade do conteúdo. 

A FAMES vê o papel do jornalista na empresa como estratégico que pode 

construir uma imagem sólida e com credibilidade. 

A ULBRA disse ser importante o trabalho das três áreas da comunicação para a 

construção e manutenção da imagem institucional. 

A FADISMA se pronunciou dizendo que é fundamental a presença de jornalista 

na assessoria de comunicação, e que este deve ser rigoroso com a verdade e 

credibilidade na difusão de informações para a mídia. 

 

 

 

 

 

 

12° questão: pede para relacionar os serviços utilizados pela assessoria de 

imprensa da instituição: 

 

Serviço utilizado FAPAS UNIFRA FAMES ULBRA FADISMA 

Informativo  X X X  
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Releases  X X X X 

Notas oficiais  X X  X 

Jornal mural   X   

Cliping  X X X X 

Mailing list  X X X X 

Press kit  X  X  

Agendamento de entrevistas  X X X X 

Acompanhamento e preparo  

de entrevistado 
 X X X X 

Apoio a eventos  X X X X 

Cobertura de eventos  X X X X 

Apoio a outras áreas 

(markeing, publicidade e 

relações públicas) 

 X X X X 

Arquivo de material 

jornalístico e banco de dados 
 X X X X 

Atendimento à imprensa  X X X X 

Avaliação dos resultados  X X X X 

Fotos  X X X X 

Planejamento de comunicação  X X X X 

Relatórios  X X X X 

Atualização de sites  X X X  

House organs  X  X  

 

A FAPAS se pronunciou dizendo que não possui assessoria de imprensa. 

A FAMES, embora não tendo marcado a opção “house organs”, desenvolve este 

tipo de serviço através de uma newsLetter quinzenal que engloba notícias das 

instituições que integram a rede Metodista. Ela é confeccionada em Porto Alegre, 

possuindo informações que são enviadas pela FAMES e é disponibilizada via e-mail e 

nos murais da instituição, caracterizando também um tipo de jornal mural. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bibliografias estudadas trazem a construção da imagem empresarial como 

responsabilidade primeiramente do Relações Públicas, seguida do Publicitário. Somente 
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em Barrichello foi encontrado a construção da imagem simbólica relacionada também 

ao trabalho do jornalista.  

Incluindo o jornalismo na construção da imagem simbólica, observamos que as 

instituições privadas de ensino superior de Santa Maria possuem a necessidade de 

noticiar as suas ações diante da comunidade, o que lhe garante visibilidade. E, para 

organizações de ensino privadas, visibilidade é sinônimo de alunos, e alunos são 

sinônimos de lucro e crescimento. Uma instituição pouco conhecida ou sem 

credibilidade informativa, mesmo que bem administrada, possui a dificuldade de 

conquistar público e conseqüentemente, ganho.  

Também cabe às instituições de ensino superior desempenhar um papel social 

diante da coletividade. Este, não só através da sua oferta de ensino, mas também, por 

meio dos serviços prestados à comunidade, o que é também uma fonte de construção da 

imagem, desde que conhecidos e bem administrados midiaticamente.  

A devida importância da construção da imagem simbólica institucional através 

do jornalismo é provada a partir da análise dos questionários respondidos pelas 

instituições, como mostram as avaliações a seguir: 

Na primeira e segunda questão as instituições relacionam os seus pontos 

positivos e a sua imagem à qualidade de ensino e satisfação dos acadêmicos, o que 

também norteia as ações institucionais. Isto prova que as organizações estão 

primeiramente preocupadas com o público interno, para depois exteriorizar suas 

atividades. 

Já na terceira questão, é pedido que as instituições relacionem os mecanismos 

usados para a construção da imagem. Todas responderam que utilizam recursos 

publicitários, três possuem trabalho jornalístico na assessoria de comunicação, e apenas 

uma possui somente os trabalhos terceirizados a uma agência de publicidade, o que 

comprova que externamente a preocupação principal em todas é a de propagandear, 

depois algumas, possuem a preocupação de informar suas ações. Isto mostra que elas 

pensam principalmente em construir a imagem através de trabalhos publicitários e que o 

trabalho jornalístico, na maioria delas, vem em segundo plano. 

Com base nas respostas das três primeiras questões concluímos que a 

preocupação de comunicação entre elas é primeiramente a propaganda destinada ao 

público externo – possuir alunos. A ausência de um trabalho jornalístico, o que 

mostraria a satisfação de seu público interno, bem como ações, que são listadas também 
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como responsáveis pela construção da imagem na questão quatro e que comprovam a 

qualidade de seu ensino e a sua inserção na sociedade ficam em segundo plano.  

A quinta questão aborda fatores que possam influenciar negativamente a imagem 

na sociedade. Vários são listados. Estes, que poderiam ser prejudiciais a qualquer uma 

das organizações, mesmo que ela não o tenha listado, converge para uma preocupação 

que pode ser amenizada ou até evitada. Isto, devido a um trabalho de construção da 

imagem através de notícias na mídia, o que torna a instituição mais fortalecida a 

possíveis crises. 

A questão seis é sobre os recursos usados para amenizar as crises e corrigir 

problemas que pudessem ter vindo a afetar a imagem temos a questão seis. Apenas uma 

instituição respondeu, as outras deixaram em branco o que possibilitou inferir que elas 

não sabem avaliar quando passam por crises, ou preferiram negar ter tido algum 

problema, o que também pode caracterizar uma maneira de defesa da imagem. A 

segunda opção, não é uma maneira muito correta, mas sim provavelmente a mais 

utilizada na tentativa de proteger a imagem. 

Quando os colapsos acontecem e são informados pela mídia, a melhor maneira 

de defender a imagem é assumir o ocorrido e relatar as atitudes para a solução do 

problema. Abafar, esconder ou não se pronunciar apenas afeta mais ainda a imagem 

institucional e passa a impressão de incredibilidade e deslealdade. Como exemplo, 

podemos citar o incêndio ocorrido na FAMES, no início deste ano. O assunto foi tratado 

com muita responsabilidade e seriedade pela assessoria de imprensa, o que através da 

mídia passou uma imagem positiva para a população. 

As questões sete e oito pediam para as instituições se pronunciarem quanto à 

maneira que a imagem institucional é trabalhada e os recursos que podem ser usados na 

construção imagética. A partir das respostas, percebeu-se que todas possuem interesse 

em trabalhar a imagem e que apenas uma indica somente recursos publicitários, o que 

infere que por tratar-se de uma instituição conservadora, religiosa e atrelada a um 

seminário, não possui o devido conhecimento do trabalho de assessoria de 

comunicação. As outras listaram o trabalho de assessoria de imprensa e de comunicação 

integrada como alternativa de construção da imagem.  

Porém, em nenhuma organização estudada há uma assessoria de comunicação 

integrada, que possua as três habilitações da comunicação. Com isso concluímos que é 

perceptível a necessidade de profissionais das três áreas da comunicação trabalhando 
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juntos, e que a necessidade já foi inclusive constatada, porém, não aplicada, o que 

também é comprovado a partir das respostas das questões 9, 10 e 11que questionam 

quanto à presença de jornalistas na instituição, o que nem todas possuem, e a 

importância de seu trabalho, quando todas foram unânimes em dizer que crêem ser 

importante a presença de jornalistas nas assessorias de comunicação institucional, e que 

este deve seguir a filosofia da organização, sendo estratégico e rigoroso com a verdade e 

credibilidade na construção de uma imagem sólida, que é propagada pela mídia. 

Quanto aos serviços utilizados pelas assessorias de imprensa, que foram 

relacionados na questão 12, a FAPAS deixou em branco, respondendo não possuir 

assessoria de imprensa. Isto possibilitou deduzir, que nenhum tipo de comunicação, 

além do trabalho das agências de publicidade seja produzido pela faculdade.  

Já a UNIFRA, a FAMES, a ULBRA e a FADISMA relacionaram vários. Assim, 

concluímos, que na ULBRA mesmo havendo somente uma relações públicas 

trabalhando, esta conhece os serviços de assessoria de imprensa, o que inclusive se 

assemelha em muitos pontos ao jornalístico. Já na UNIFRA, FAMES e FADISMA 

podemos observar que a presença do trabalho jornalístico é significativa para a 

construção da imagem simbólica institucional através do trabalho desenvolvido. 

Com a pesquisa, foi possível concluir, que mesmo que o trabalho jornalístico não 

esteja claramente planejado e atrelado a organização da imagem nas instituições, ele é 

responsável sim por esta construção e que se o jornalista é responsável pelo contato com 

a imprensa para a divulgação de notícias, e estas notícias são responsáveis pela 

construção da imagem simbólica da instituição, então, concluímos que o jornalismo 

empresarial é um agente de construção da imagem institucional.  

Também inferimos que talvez o trabalho jornalístico tenha um compromisso 

maior que o trabalho de publicidade ou relações públicas na construção da imagem, 

pois, a maneira como a instituição é noticiada na mídia é responsável pela formação de 

sua imagem e credibilidade diante da sociedade e dos diferentes públicos.  E concluímos 

ainda, que além da assessoria de imprensa, os seus outros recursos de trabalho 

(confecção e envio de relises, clipagem e taxação de notícias, atualização de mailing 

list, confecção de house organs e jornal mural entre tantos outros serviços) edificam a 

imagem identitária institucional, não só pelos meios de comunicação externos, mas 

também via mídia própria ou interna.  
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Acreditamos que nossa proposta inicial, a de provar que o jornalismo 

empresarial é agente de construção da imagem simbólica institucional, foi atingida. A 

partir deste estudo, novas pesquisas podem surgir tais como o estudo dos produtos 

informativos destas instituições, a análise de aparecimento destas instituições na mídia a 

partir da comparação das que possuem jornalistas e as que não possuem jornalistas 

responsáveis comunicação, ou até, uma pesquisa de recepção desta imagem diante da 

sociedade e dos diferentes públicos alvo. 
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APÊNDICE A – Modelo de questionário 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

ÁREA DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

PROFESSOR ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO BADKE 

ORIENTANDA: CARINA BOHNERT 

 

Questionário para análise da construção da imagem simbólica pelas Instituições 
de Ensino Superior de Santa Maria 

 

Para a pesquisa de como é construída a imagem simbólica das Instituições 
Privadas de Ensino Superior de Santa Maria, começaremos aplicando uma entrevista a 
membros das instituições estudadas. Esta será com questões estruturadas e semi 
estruturadas e as respostas abertas. No final de cada entrevista, o entrevistado terá 
espaço para as considerações que julgar essencial na construção e identificação da 
imagem simbólica institucional.  

Nas instituições privadas de Ensino Superior de Santa Maria, a entrevista será 
aplicada ao responsável pela assessoria de comunicação e ao “líder” da instituição. Em 
todas serão realizadas as mesmas questões-chave (questionário em anexo). De acordo 
com as respostas, novas questões poderão ser lançadas.  

Conforme NEVES, 2004, “a pesquisa sobre a imagem da empresa é peça 
importantíssima”. E ainda destaca que essa entrevista deve começar pelo “número 1 da 
empresa”, seguido de profissionais que possuem cargo chave, como o responsável pela 
assessoria de comunicação, por exemplo. 

 

Instituição:______________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________ 

Função:_________________________________________________________ 

 

 

Questionário  

         
1- Como são vistos os pontos positivos da imagem institucional? 
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2- Na sua avaliação, qual é a imagem que a instituição projeta no seu público 

interno e externo? 

 

 

 

 

3- Selecione, marcando um X, os instrumentos utilizados pela instituição para 

a construção da imagem na sociedade? 

(  ) campanhas publicitárias 

(  ) compra de espaços na mídia 

(  ) anúncios 

(  ) trabalho de assessoria de imprensa 

(  ) trabalho de relações públicas 

(  ) outros, 

quais:____________________________________________________ 

 

4- Além da prestação de serviço de ensino, o que se torna relevante para a 

imagem da instituição na sociedade?  

 

 

 

 

5- Que fatores podem vir a influir negativamente na imagem da instituição? 

 

 

 

 

6- Em algum momento a imagem da instituição foi prejudicada? Se sim, 

selecione as estratégias que foram utilizadas para que esse problema fosse 

corrigido? 

(  ) envio de releases 

(  ) publicação de notas oficiais 

(  ) entrevista individuais 
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(  ) entrevistas coletivas 

(  ) campanhas publicitárias 

(  ) outros, 

quais:____________________________________________________ 

 

 

7- NEVES, 2004 afirma que a construção da imagem institucional depende de 

diferentes habilitações: relações publicas, publicitários e jornalistas. Na sua 

instituição, há participação das três habilitações? Como a imagem é 

trabalhada? 

 

 

 

 

 

8- O que pode contribuir para melhorar a imagem empresarial? Marque as 

possíveis maneiras que a imagem empresarial da sua instituição pode vir a 

ser trabalhada? 

(  ) trabalho de assessoria de comunicação integrada 

(  ) campanhas publicitárias 

(  ) trabalho de assessoria de imprensa 

(  ) trabalho de relações públicas 

(  ) anúncios   

(  ) compra de espaços na mídia  

(  ) outros, 

quais:____________________________________________________ 

 

9- Na sua instituição há jornalistas responsáveis pela comunicação? 

(  ) sim 

( ) não 

 

10- Você julga importante a presença de jornalistas na construção da 

comunicação institucional? 
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(  ) sim 

(  ) não 

 

 

 

11- Caso tenha respondido “sim” na questão anterior, então diga como vê o 

papel do jornalismo na construção da imagem institucional? 

 

 

 

 

12- Quais serviços são utilizados pela assessoria de imprensa de sua 

instituição? 

(  ) informativos 

(  ) releases 

(  ) notas oficiais 

(  ) jornal mural 

(  ) cliping 

(  ) atualização de mailing list 

(  ) press kit 

(  ) agendamento de entrevistas 

(  ) acompanhamento e preparo do entrevistado 

(  ) apoio a eventos 

(  ) cobertura de eventos 

(  ) apoio a outras áreas ( marketing, publicidade, relações públicas) 

(  ) arquivo de material jornalístico e banco de dados 

(  ) atendimento à imprensa 

(  ) avaliação dos resultados 

(  ) fotos 

(  ) planejamento de comunicação 

(  ) relatórios 

(  ) atualização de sites 

(  ) house organs 
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(  ) outros, 

quais:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


