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RESUMO 
 
A assessoria de imprensa desenvolve um trabalho muito importante dentro de uma empresa 
quando se trata da visibilidade midiática e construção de imagem junto aos meios de 
comunicação em massa. Para isso, é necessário que assessoria de imprensa conquiste espaços 
gratuitos na mídia para divulgar notícias de interesse da empresa.  A pesquisa tem como 
objetivo principal analisar como foi o trabalho desenvolvido pela assessoria de comunicação 
do Carrefour desde o anúncio que ele viria a Santa Maria até o dia de sua inauguração. A 
pesquisa até o momento é inédita na cidade não possuindo nenhuma outra semelhante na área 
de comunicação nem nas demais áreas. Como metodologia de pesquisa foram utilizadas 
matérias publicadas nos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, no período de janeiro a 
novembro de 2007. 
   
Palavras chaves: Assessoria de Imprensa. Empresa. Imagem. Comunicação. Comunicação 
Integrada. 
 
ABSTRACT 
   
The press office manages a very important work inside a company when it deals with media 
visibility and image construction in the mass communication medias. For that, it is necessary 
for the press office to conquer free spaces in the media to publish news that interest the 
company. As research methodology where used reports published in Diário de Santa Maria 
and A Razão newspapers, in the period between January and February of 2007. The study has 
as main goal to analyze how was the work done by the Carrefour press office since the 
announcement that it would come to Santa Maria until its opening day. This research is so 
far unprecedent in the city, having no other similar in the communication area or others.  
   
Key words: Press Office. Company. Image. Communication. Integrated Communication.   
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1 INTRODUÇÃO   

 

 Este trabalho final de graduação possui como título “Assessoria de imprensa como 

fonte para jornais diários de Santa Maria: o caso do Carrefour”. 

      Essa pesquisa tem a finalidade de avaliar como foi a cobertura dos veículos Diário de 

Santa Maria e a Razão, desde o anúncio da vinda do hipermercado Carrefour até o dia da sua 

inauguração, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Chegou-se ao foco após verificar a grande 

cobertura midiática nos dois veículos locais. Desde que foi anunciado que viria o Carrefour, 

quase um ano antes da sua chegada, várias matérias e grandes reportagens foram publicadas 

na mídia local. 

      As matérias englobavam vários assuntos. Os principais, quase sempre citados, eram a 

criação de empregos, a estrutura física do hipermercado, o potencial econômico da cidade, 

trânsito e o posicionamento geográfico. No primeiro momento, pensou-se em categorizar a 

análise, focando esses principais assuntos abordados nos jornais. Porém, como em quase 

todas as matérias, esses mesmos assuntos apareciam, dividiu-se a pesquisa em outras 

categorias de análise para melhor visualizar o trabalho da assessoria de imprensa. 

 Selecionaram-se as edições dos jornais Diário de Santa Maria e A Razão no período 

de 10 de janeiro a 01 de novembro de 2007. A primeira matéria analisada é a que foi 

publicada no dia 10 de janeiro, que anunciava a possível vinda do Hipermercado Carrefour à 

cidade. A última foi publicada no dia 01 de novembro, um dia após a inauguração do 

hipermercado. 

        A Assessoria de Imprensa tem um papel muito importante quando se trata da ligação 

da empresa com a imprensa. É o assessor de imprensa que tem como uma das funções 

principais desempenhar o interesse pela informação e, através dela, conseguir publicações 

imediatas, grandes reportagens ou, ainda, abrir foco para matérias futuras. 

 Se o assessor de imprensa se destacar e souber passar as informações de forma clara, 

correta e interessante, com certeza ele vai conseguir bons espaços na mídia. O repórter ou 

editor vai se interessar pelo conteúdo e isso terá repercussões na mídia, ocupando os espaços 

gratuitos. 

 Para que a empresa construa uma boa imagem perante a mídia e o seu público, ela 

deve aparecer de forma atraente, fiel e competente. Assim irá transmitir confiança e 

credibilidade a quem lê. 

 A Assessoria de Imprensa do Carrefour teve um papel fundamental na cobertura das 

matérias realizadas, no período de dez meses, no corpus de análise. Através de press releases, 
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sugestões de pauta e fornecimento de informações, houve o interesse dos veículos locais em 

divulgar e cobrir jornalisticamente, desde o anúncio da vinda do Carrefour a Santa Maria até o 

dia da sua inauguração. 

       Então, como questão central nesse estudo, propôs-se conhecer como foi constituído o 

papel da assessoria de imprensa perante os dois veículos locais, Diário de Santa Maria e A 

Razão. Para isso, selecionou-se as principais matérias desde o anúncio da vinda do 

hipermercado até um dia após a sua inauguração. Após a seleção, dividiu-se esta em seis 

categorias. O passo seguinte foi a análise das matérias, pois o objetivo era saber através delas 

como foi o trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa do Carrefour. 

         O estudo foi dividido em 9 capítulos. No primeiro, trata-se das características, 

história e funções do jornalismo empresarial. No segundo, é feito um relato sobre as 

organizações e por que a formação de redes é uma das tendências da economia atual. O 

terceiro trata de como funciona a comunicação nas organizações, quais os profissionais que a 

compõem e a importância de cada um desta área dentro de uma empresa. O quarto capítulo 

tratar da importância de uma assessoria de imprensa em uma empresa e quais as principais 

barreiras da comunicação encontradas durante o processo de comunicar. No quinto, apresenta-

se os jornais Diário de Santa Maria e A Razão. Os procedimentos metodológicos 

correspondem ao sexto capítulo. A análise da pesquisa se encontra no oitavo capítulo. E o 

último capítulo é destinado às considerações finais acerca da análise.  

           



2 JORNALISMO EMPRESARIAL 

 

 Comunicação empresarial é a comunicação existente entre a “organização” 

(empresas privadas, empresas públicas, instituições etc.) e os seus públicos de interesse: 

cliente interno ou funcionário da organização, fornecedores, distribuidores, clientes, 

prospects, mídia e a sociedade em geral (TAVARES, 2007, p. 01).  

 Pimenta (2004, p. 99) classifica a comunicação empresarial como sendo  

 

O somatório de todas as atividades de comunicação da empresa. É uma atividade 
multidisciplinar que envolve métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, 
assessoria de imprensa, lobby, promoção, pesquisas, endomarketing1 e marketing.  

 

 

2.1 JORNALISMO EMPRESARIAL NO MUNDO 

 

 Acredita-se que o jornalismo empresarial tenha nascido ao acompanhar o processo de 

industrialização, em 1940, com os primórdios, indo se consolidar somente nos anos 60. 

Porém, cabe salientar que há autores que defendem que o surgimento do jornalismo 

empresarial se deu muito antes. Rego (1984) afirma que este surgimento se deu com as cartas 

circulares da dinastia Han, sendo estes os precursores do jornalismo empresarial. Ainda 

segundo Rego (1984, p. 17): 

 

Se isto é verdade, as origens do jornalismo empresarial remontam ao tempo dos 
primórdios do papel, pois foi durante o domínio da china pela dinastia Han que se 
fabricaram as primeiras folhas de papel, através da filtragem das fibras vegetais da 
amoreira e do bambu. 
(...) também se pode dizer, aceitando-se as cartas de Han como precursoras do 
jornalismo empresarial, que ele surgiu numa época de grande progresso econômico e 
cultural. Os 418 anos da dinastia Han foram um período em que a china teve seu 
comércio com o oriente médio bastante aumentado, o que provocou uma fase de 
grande desenvolvimento econômico. E, na mesma época, a escultura, a pintura e a 
poesia atingiram momentos de grande importância, o budismo se introduziu no país, 
vindo da índia, e a religião taoísta foi oficialmente estabelecida. 

 

 O autor afirma, ainda, que o verdadeiro e definitivo aparecimento do jornalismo 

empresarial novamente coincidiria com a Revolução Industrial, período de mudanças 

tecnológicas, culturais e econômicas na Europa.  

                                                 
1 Pimenta: classifica endomarketing como ações que envolvem ações de marketing para o público interno.  
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 A Revolução Industrial iniciou na Inglaterra, no século XVIII, expandindo-se para o 

mundo a partir do século XIX. Segundo Rego (1984), no fim do século XIX ocorreu um 

grande avanço na indústria das comunicações. Isto barateou e facilitou a produção dos jornais, 

abrindo novas fronteiras no campo da impressão e da editoração. Para Williams (1968, p. 5), a 

imprensa levou mais tempo para ser afetada pela revolução industrial do que outros setores. 

Porém, quando as inovações mecânicas surgiram, as transformações foram rápidas. Poucos 

anos depois, surgiram as impressoras rotativas. Logo após, máquinas de composição e, mais 

tarde, linotipos. Isso fez com que a produção do papel aumentasse e novas matérias-primas 

fossem descobertas, barateando cada vez mais o processo de impressão. 

 Rego (1994, p. 19) completa que: 

  

Mais tarde outra coisa veio a somar-se a estas, como motivo para o aparecimento e a 
expansão do jornalismo empresarial. O fortalecimento dos movimentos sindicais nos 
Estados Unidos e na Europa, no inicio do século, provocou a expansão na imprensa 
trabalhista. Por seu intermédio, os lideres sindicais descobriram um bom modo de 
disseminar seus argumentos juntos ao operariado. O empresariado sentiu, então, a 
necessidade de apresentar outra versão para os acontecimentos interpretados através 
da imprensa trabalhista e, com este objetivo, passou a reforçar o campo das 
publicações empresariais – uma forma de reação à imprensa dos sindicatos. No 
âmbito da tendência da empresa à organização e à estruturação dos serviços, as 
publicações passaram e ser instrumentos de comunicação, servindo tanto para a 
comunicação da comunidade operária como centros de decisão, como para a da 
administração com a base, aprimorando o sistema operacional da empresa. As 
publicações empresariais tornaram-se, aos poucos, independentes dos motivos que 
levaram à sua criação, transformando-se em instrumentos do sistema empresarial, 
destinados a favorecer o aumento de produção e a obtenção de maiores lucros, como 
os demais.  

 

 Como o homem passou a depender da máquina e não mais tanto dos funcionários, 

houve um afastamento pessoal, prejudicando assim a relação entre patrão e funcionário. A 

partir daí, a maneira encontrada para melhorar a comunicação entre ambos seria a criação de 

jornais e revistas destinadas ao público interno dentro das empresas. Com a criação dessas 

publicações internas, o funcionário passa a trabalhar com informações corretas, sabendo o que 

está acontecendo dentro da empresa, quais são suas políticas públicas e a distância física entre 

patrão e funcionário continua existindo, favorecendo, assim, a empresa. Rego afirma que a 

publicação interna é, até certo ponto, o único veículo que traz mensagens cujas fontes são os 

próprios trabalhadores. 

 Para o trabalhador, a publicação interna é um instrumento de satisfação e projeção, 

da mesma forma que o rádio e a televisão são instrumentos que favorecem os processos de 

projeção e identificação. São os únicos instrumentos que falam do funcionário, dão os nomes 

dos seus filhos, a data de seu aniversário, etc. Sob esse aspecto, poder-se-ia dizer que a 
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publicação interna exerce jornalismo diversional, por que favorece o fenômeno da 

identificação (REGO, 1987, p.47).   

 As publicações empresariais foram importantes para a construção de um vínculo 

entre o trabalhador e o empresariado. Assim, houve um aprimoramento da informação no 

âmbito do trabalho, criando uma conexão entre o operário e seu ambiente laboral. 

 

 2.2 JORNALISMO EMPRESARIAL NO BRASIL 

 

 No Brasil, o Jornalismo Empresarial surgiu quase cem anos depois do que na Europa. 

Um dos fatores principais que explicam a demora para o surgimento no Brasil se deve ao fato 

de que nosso país recebeu com atraso os avanços tecnológicos nas artes gráficas e nos 

editoriais. Em 1902, por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos se imprimia 72.000 

exemplares por hora, no Brasil recém começavam a chegar as primeiras rotativas com 

capacidade para imprimir 15.000 exemplares. Por isso, somente nos anos 40 e 50 pode-se 

dizer que o jornalismo empresarial começou a se firmar no Brasil como um todo. 

     O aparecimento do jornalismo empresarial está associado também ao pioneirismo da 

empresa Volkswagen, ao chamar profissionais da comunicação para criar e comandar o 

primeiro serviço de assessoria de imprensa, utilizando jornalistas e relações públicas no 

Brasil. Esse foi um passo importante para, mais tarde, ser criada a maior entidade 

representativa da comunicação social brasileira, a ABERJE (Associação Brasileira de Editores 

de Revistas e Jornais de Empresa).  

 Segundo Rego (1984, p. 28 e 29): 

 

 Na época de sua criação, reinava completa improvisação. Funcionários de escalões 
inferiores reuniam-se para fazer o jornal, o boletim. Escreviam eles os próprios 
textos, os desenhos, ajeitavam de qualquer maneira a forma gráfica da publicação, 
datilografavam tudo e faziam até o trabalho de impressão em mimeógrafos. Muitas 
publicações já morriam no nascedouro, condenadas pela indefinição de objetivos, 
pelo amadorismo e pelo completo desconhecimento técnico de seus planejadores.  
(...) Aos poucos, contudo, a situação foi mudando e o jornalismo empresarial 
tornando-se uma atividade profissionalizada.  

 

 Segundo Rego (2002), contextualizando o Jornalismo Empresarial numa visão 

histórica, suas formas, técnicas entre outras. Torquato ressalta que no histórico da 

comunicação organizacional, o salto qualitativo da era low profile2 para a etapa maior do 

planejamento e operação estratégica de comunicação, visando aumentar a eficiência 

                                                 
2 Low profile: estilo discreto de conduta. 



12 

 

organizacional. De fato, mudam-se as posturas em decorrências de alguns fatores, citando-se 

entre eles; a necessidade das empresas se tornarem mais transparentes para a sociedade e, 

conseqüentemente, para a mídia; ter passado a reconhecer e valorizar o papel estratégico da 

comunicação para tornar seus produtos e serviços mais competitivos. A comunicação 

organizacional utiliza as mais diversas formas de comunicação para relacionar e interagir com 

o público.  

 Segundo Torquato (2002), embora tenha avançado de forma consistente, a 

comunicação nas organizações privadas e públicas ainda é sujeita a preconceitos, porque 

constitui alvo de culturas equivocadas, como aquela que entende estar este tipo de 

comunicação restrita a promoção pessoal e ao culto da personalidade dos altos escalões da 

empresa, que têm nas house organs3 seu veículo principal. Ou aquelas que vêem a 

comunicação unicamente como notícia, considerando-a, portanto, inaplicável dentro do 

ambiente corporativo. As duas ignoram possibilidades. A organização possui informações de 

interesse público que a mídia pode transformar em notícias, através da mediação da assessoria 

de comunicação, dando à instituição maior projeção e credibilidade junto a clientes e 

fornecedores.  

 Para o autor: 

 

A comunicação organizacional é a possibilidade sistêmica e integrada, que reúne 
quatro grandes modalidades: unidade em torno de um mesmo conceito, visibilidade 
para a imagem da empresa, unificação das linguagens e consultoria estratégica seja 
nos períodos rotineiros seja nos de crise. Ele categoriza as formas de comunicação 
organizacional em cultural, administrativa social, e de informação. A primeira trata 
dos climas internos da organização, capazes de estimular a unidade. O clima que 
influencia os membros da organização no ambiente interno, alternando seu 
comportamento (...) A segunda forma de comunicação reúne os conteúdos rotineiros 
da empresa, abrangendo desde a área de planejamento até a técnico-normativa. A 
terceira trata do ato da comunicação em sua forma integrada (jornalismo, relações 
públicas, publicidade e propaganda e marketing), e pode ajudar a melhorar 
operacionalidade dos sistemas e unificar discursos. A última agrega informações de 
bancos de dados (REGO, 2002.p.35) 

 

 Barichello (2004) explica que a produção, publicação e circulação de informação têm 

sido aspectos centrais da vida social, as quais ganham novas formas com o desenvolvimento 

da mídia. Nesse âmbito, cresce a importância das estratégias de comunicação institucional que 

visam a análise da visibilidade e das representações feitas pela mídia, a partir dos discursos 

postos em circulação.  

                                                 
3 House Organs: São publicações internas de empresa, geralmente sob a forma de boletim ou pequenas revistas, 
que têm a finalidade de integrar melhor a comunidade de trabalho, através do noticiário de todas as atividades da 
empresa de interesse dos seus próprios empregados e do noticiário sobre esses empregados para a empresa. 
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 A estratégia de comunicação institucional, segundo a autora, é denominada auditoria 

de imagem na mídia e surgiu no momento em que se implantavam as assessorias de imprensa 

nas empresas modernas, como forma de mensurar a eficácia do trabalho de relacionamento 

dessas assessorias com os meios de comunicação. 

 Para Barichello, portanto, não se configura com uma estratégia recente. Porém, é 

inédito o destaque que ela ganha no contexto da contemporaneidade, no qual a mídia se 

constitui como a principal esfera da legitimação institucional, constituindo o espaço público 

no qual os atores sociais e instituições adquirem visibilidade e buscam o reconhecimento de 

suas ações pela sociedade. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL  

 

 McGee e Prusak (1994, p. 3) afirmam que: 

 

Estratégia empresarial pode ser tratada como um problema que se divide em três 
partes. As empresas precisam elaborar estratégias, traduzi-las em ação diária e 
garantir uma integração constante e efetiva entre definição e ação. Essa atividade 
tripla ocorre em um ambiente competitivo repleto de informação de importância real 
e potencial.  

 

 A informação tem um papel fundamental para que a empresa obtenha sucesso. É 

importante saber a forma correta de como utilizá-la: 

 Para que uma empresa seja bem sucedida na tarefa de gerenciar a informação, 

precisa haver um consenso sobre o que é a informação dentro de uma organização, quem a 

possui, sob que forma é conservada, quem é o responsável pelo seu gerenciamento e, mais 

importante ainda, como controlar e utilizar a informação que existe em todas as organizações 

(MCGEE e PRUSAK, 1994, p.156).   

 Os autores afirmam que elaborar estratégias significa dizer como uma empresa 

poderá se destacar entre seus competidores, em termos de definição e serviços/produtos ou 

criar vantagens econômicas sustentáveis de escala ou escopo. Essas alternativas incluem 

decisões relativas ao posicionamento e escopo de produtos e serviços, desenvolvimento e 

manutenção de competências específicas para o fornecimento de produtos e serviços e a 

seleção de estruturas e processos organizacionais para integrar a empresa num todo 

operacional, integrando novos graus de liberdade e oportunidades de fortalecimento para cada 

uma dessas dimensões da elaboração da estratégia. Os autores apontam a informação como 

fundamental para a estratégia competitiva.  
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 McGee e Prusak (1994, p. 3), afirmam que: 

 

Os executivos de alto nível precisam começar a determinar claramente o papel que a 
informação vai desempenhar no projeto e execução da estratégia competitiva de suas 
empresas, ou se arriscarão a ficar numa posição de desvantagem perante seus 
concorrentes mais capacitados no que se refere a informação. A informação não se 
limita a dados coletados; pois correspondem a dados coletados, organizados, 
ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto. Informação deve 
informar, enquanto os dados absolutamente não têm essa missão. A informação 
deve ter limites, enquanto os dados podem ser ilimitados. Para que os dados se 
tornem úteis como informação a uma pessoa encarregada do processo decisório é 
preciso que sejam apresentados de tal forma que essa pessoa possa relacioná-los e 
atuar sobre eles. 

 

 Os autores assim, oferecem suportes para que seja analisado como são as estratégias 

competitivas propiciadas através da informação.   

    Alguns conceitos são importantes para ver quais as informações as empresas 

precisam fornecer a seus clientes e fornecedores e qual a melhor forma para dar subsídios 

relevantes à organização. Os autores McGee e Prusak questionam também como as 

organizações poderão incorporar informação a produtos e serviços existentes e como esses 

podem ser transformados em produtos de informação. 

  McGee e Prusak (1994) declaram que todas as organizações possuem estratégias. As 

organizações mais eficientes geralmente possuem estratégias claramente definidas. As 

organizações dotadas de visão ampla se preocupam em saber se essas definições são 

transformadas em recursos e processos operacionais do dia-a-dia. Não basta só ter estratégias, 

tem que saber qual a melhor forma de utilizá-las. 

 Rezende & Abreu (2000, p. 109) concordam com a posição acima, quando afirmam 

que: 

 

A informação desempenha papéis importantes tanto na definição quanto na 
execução de uma estratégia. Isso se dá em relação ao aperfeiçoamento da definição 
de estratégias competitivas, à capacidade necessária para garantir que estratégias ou 
a habilidade necessária para garantir que estratégias e execução permaneçam 
sincronizadas entre si e com o ambiente competitivo.  

 

 

2.4 CONCEITOS DE ORGANIZAÇÃO 

 

 Barichello (2004) afirma que a compreensão da relação entre mídias e sociedade 

fundamenta-se no entendimento de conceitos como o de esfera pública, cunhado por Jürguen 

Habermas, que formulou uma genealogia sobre desenvolvimento do espaço público, 
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complementada, em suas últimas obras, com a discussão sobre a existência de uma variedade 

de esferas públicas, nas quais os sujeitos estão permanentemente reestruturando suas relações. 

Para o filósofo alemão,  

 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 
conteúdos, tomadas de posição e opiniões, nela os fluxos comunicacionais são 
filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas 
em temas específicos (HABERMAS apud BARICHELLO, 2004). 

 

 Vários autores definem a palavra organização. Mattos (1978, p. 12) afirma que, 

etimologicamente: 

 

O termo organização procede do grego organon, que significa “órgão”. Daí 
compreender-se sua destinação essencial, ou seja, preocupar-se com os órgãos 
(empresas, instituições ou entidades) criados pelos homens para desempenho de 
certas funções, com vistas a fins determinados. 

 

 O autor desenvolveu um estudo com vinte e três definições de diferentes autores 

sobre a natureza e a ciência nas organizações. Na relação, o autor utiliza dois significados 

para a palavra organização: 

 

Organização significa estudar órgãos e sobre eles agir, isto é, sobre as empresas, 
instituições e os empreendimentos humanos, com o fim de torná-los mais eficazes e 
eficientes (isso é, maximizar-lhes o exsumo e minimizar lhes o insumo ou, por 
outras palavras, torná-las mais céleres e menos dispendiosos ou, ainda, aumentar-
lhes a produtividade e o rendimento, reduzindo ao mínimo possível os custos, 
materiais e sociais). Tudo isso levando em conta, os aspectos ambientais, éticos, 
espirituais e humanos do problema, e tendo em visa que os empreendimentos 
humanos são constituídos por homens e existem pelos e para os homens.  
(...) Organização significa um “órgão”, ou seja, um meio ou instrumento pelo qual 
um ato é executado ou um fim é alcançado. Por conseguinte, um conjunto de órgãos, 
funcionando para um fim determinado, forma um aparelho ou sistema. Quando esse 
conjunto funciona conjugado a outros conjuntos para um fim mais amplo, ele passa 
a constituir um subsistema desse sistema maior. E assim sucessivamente até o 
infinito (MATTOS, 1978, pp. 7-11).  

 

 Chiavenato (1982, p. 271-2) apresenta também duas definições: 

 

1. Organização como unidade ou entidade social, na qual as pessoas interagem entre 
si para alcançar os objetivos específicos. Neste sentido, a palavra organização denota 
qualquer empreendimento humano moldado intencionalmente para atingir 
determinados objetivos. As empresas constituem um exemplo de organização social. 
2. Organização como função administrativa e parte do processo administrativo. 
Nesse sentido, organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os 
recursos e órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles 
e atribuições de cada um deles.  
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 Max Weber (1999), em seus fundamentos da sociologia compreensiva, apresenta a 

organização como “um sistema de atividade contínua e intencional de um tipo específico. 

Weber classifica a organização como dotada de personalidade jurídica, é uma relação social 

associativa caracterizada por um quadro administrativo que se dedica a essa atividade 

contínua e intencional. Diversos autores classificam a palavra organização4.  

 Tomasi e Medeiros (2007, p. 35) fazem uma relação entre a comunicação e 

organização de três maneiras: a contenção, produção e equivalência. 

               

A contenção considera a comunicação como algo localizado dentro de uma estrutura 
organizacional material. Se essa estrutura não funciona esta organização desaba. A 
produção examina o modo como as organizações produzem comunicação, ou a 
comunicação produz a organização. Nesse caso as organizações deixam de ser 
recipientes dentro das quais as comunicações estabelecem. Comunicação e 
organização podem produzir-se uma á outra. A terceira abordagem trata a 
comunicação e a organização como uma entidade só. Assim, comunicação é 
organização e organização é comunicação.  

 

                                                 
4 Estudiosos das organizações classificam a comunicação de documentos e á autoridades de comandos (Weber), 
ao fluxo de ascendente das mensagens e ao ato de persuadir os trabalhos (Taylor), ao fluxo horizontal da 
informação (Fayol), (Galbraith), vê a comunicação como sinônimo de informação e como participação classifica 
(Likert). 



3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

 A Comunicação Integrada tem um papel fundamental para se poder entender como 

funciona a comunicação dentro de uma empresa, assim como a atuação dos profissionais que 

a integram. São eles o jornalista, a relações públicas e o publicitário, cada um agindo em sua 

área, mas com a finalidade de convergência, para que a empresa possa atingir o nível de 

excelência que pretende. Quando essas áreas trabalham juntas em busca do mesmo objetivo 

temos, então, a comunicação integrada. 

 Segundo Kunsch (2002, p. 50): 

 

Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a convergência 
das diversas áreas, permitindo uma ação sinérgica. Pressupõe uma junção da 
comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna 
e da comunicação administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação 
organizacional (...) Esta deve constituir uma unidade harmoniosa, apesar das 
diferenças e das peculiaridades de cada área e das respectivas subáreas. A 
convergência de todas as atividades, com base numa política global, claramente 
definida, e nos objetivos gerais da organização, possibilitará ações estratégicas e 
táticas de comunicação mais pensadas e trabalhadas com vistas na eficácia. 
 

 Sobre este assunto, cabe salientar que deve-se ter em mente que, para um bom 

funcionamento de uma empresa, se faz imprescindível a presença de um aparato midiático, 

dirigido a todos os tipos de consumidores e clientes. Nada melhor que, para isso, ocorra a 

junção de três áreas que parecem distintas num olhar mais superficial mas que, ao se analisar 

profundamente, notar-se-á as coincidências de cada área de atuação profissional, qual seja, a 

comunicação. Para que se consiga atingir as metas exigidas, se faz necessário o somatório de 

forças.  

 Kunsh (1984, p. 12) acrescenta: “não acreditamos que haja, na área de comunicação, 

um profissional ecumênico”. O autor dizia à ABERP, em 1984, salientando: “acreditamos na 

comunicação integrada, ou seja, na atuação conjugada de todos os profissionais da área. Não 

há conflitos entre as diversas atividades: há somatória em benefício do cliente”.  

 Ainda sobre este assunto Palma (1983, p. 19) acrescenta que: 

 

Quando tratamos da comunicação planejada na empresa ou qualquer instituição, 
queremos ir além da independência linear, cronológica, que se possa admitir entre 
relações públicas, jornalismo e publicidade e propaganda. Queremos crer nas 
múltiplas possibilidades e necessidades de interposição, de fusão e de 
reescalonamentos circunstanciais, na aplicação das funções das três atividades.  
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 Para complementar este capítulo sobre Comunicação Integrada, é importante 

salientar como esta funciona e quais são as suas estratégias dentro de uma organização 

empresarial. Segundo Neves, criador de um sistema composto por seis componentes que 

conceituam a comunicação empresarial integrada, são estes os compostos: Processo único de 

Comunicação Empresarial (PUC), Planejamento Estratégico da Imagem (PEI), Gerência da 

Comunicação Programada (GCP), Gerência da Comunicação Simbólica (GCS), Issue 

Management e Gerência do Sistema de Objetivos (GSO). 

 O Processo Único de Comunicação Integrada visa integrar todas as funções que se 

relacionam com públicos ou que fazem algum tipo de comunicação. 

 O Planejamento Estratégico da Imagem visa, através de uma pesquisa, checar quais 

são os aspectos que deverão ser mais bem trabalhados pela empresa. 

 A Gerência de Comunicação Programada visa estudar os diversos tipos de públicos 

que se relacionam com a empresa, com o objetivo de aproximar melhor o público, através de 

uma mensagem comum a todos. 

 Já a Gerência de Comunicação Simbólica protege a imagem da empresa perante o 

seu público, proporcionando, assim, uma harmonia entre os elementos que a compõem.  

 Por Issue Management entende-se um processo que visa defender a empresa quando 

há intervenções do poder público em suas ações que possam gerar efeitos perante a opinião 

pública; questões positivas ou negativas em relação à imagem da empresa sendo que, na 

maioria das vezes, são negativas. 

 A Gerência do Sistema de Objetivos visa analisar melhor a empresa, para que se 

possa estabelecer objetivos a serem alcançados e, assim, poder medir os seus avanços. 

 Conclui-se que uma empresa não se consolida em um mercado globalizado de uma 

hora para outra. É necessária a ajuda de profissionais do ramo da comunicação, auxiliando em 

pesquisas, técnicas, processos, estratégias e serviços, tudo isso visando criar estratégias de 

comunicação para proteger o bem maior da empresa, que é a sua imagem, perante o público 

com o qual esta se relaciona.    

 

3.1 A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Já ficou demonstrado, claramente, no capítulo anterior, a necessidade que uma 

empresa tem para que possa atingir os objetivos de desenvolvimento visados no ato de 

constituição desta, sendo que a comunicação empresarial tem um papel fundamental nas 
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organizações em que atuam, auxiliando na divulgação do nome e ramo de atuação da empresa 

perante os consumidores. 

 

 Ainda sobre este assunto, Thayer (1976, p. 120) coloca a comunicação como 

elemento vital no processamento das funções administrativas, acrescentando ainda que: “é a 

comunicação que ocorre dentro [da organização] e a comunicação entre ela e seu meio 

ambiente que [a] definem e determinam as condições da sua existência e a direção do seu 

movimento”. 

 Afim de uma melhor elucidação sobre o tema, apresenta-se a opinião de Mauricio 

Tavares (2007, p. 13): 

 

A comunicação empresarial integrada significa todo o esforço de trabalhar toda a 
comunicação da organização (interna, institucional e de marketing) de forma 
planejada e integrada. Não existe mais espaço para ações fragmentadas de 
comunicação. Todos os públicos de interesse da organização devem não só estar á 
parte, mas também participar do processo de comunicação. É mais ou menos o 
seguinte: o público interno fica sabendo das ações institucionais e de marketing; os 
clientes ficam sabendo de ações internas e institucionais; e a sociedade em geral fica 
sabendo de ações internas, institucionais e de marketing da organização. Sendo 
assim, a comunicação empresarial integrada passa a ser vista como estratégia. Um 
detalhe muito importante é que para isto acontecer de fato é extremamente 
importante a participação de todos na organização. 

 

 Com isso, tem-se que ter em mente que, para esse sistema funcionar, cada área 

especifica da comunicação deve trabalhar de forma conjunta, jamais isolada, uma em sintonia 

com a outra, o que vai agregar, na empresa ou instituição, diferenciais para planejar a 

comunicação organizacional de forma mais eficaz. 

 Para finalizar esse tema, apresenta-se o importante ensinamento de Kunsh (2003, p. 

166): 

 

No tocante á comunicação institucional, é evidente que, por sua natureza, as relações 
públicas são responsáveis, em conjunto com as demais subáreas, pela construção da 
credibilidade e pela fixação de um posicionamento institucional coerente e 
duradouro nas organizações. Para concretizar tais metas, é necessário valer-se, além 
das relações públicas, também do marketing social, do marketing cultural, do 
jornalismo empresarial, da assessoria de imprensa, da propaganda institucional e da 
editoração multimídia, mediante ações que devem ser sedimentadas na 
verossimilhança entre o discurso e a prática. 
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3.2 DELIMITAÇÃO DE FUNÇÕES 

 

 A importância de uma comunicação integrada seria a de delimitar, de forma bem 

clara, as funções de cada um dos profissionais que a compõem, sendo que eles possuem 

atividades diversas.  Porém, quando unidos, formam a comunicação empresarial integrada, 

que representa o nexo principal entre a organização e o seu público. 

 Para uma melhor delimitação dessas funções apresenta-se o ensinamento de Kopplin 

e Ferraretto, que nomeiam a união destes profissionais que formam a comunicação integrada 

como Assessoria de Comunicação Social, composta por um jornalista, um publicitário e um 

relações públicas. Os autores, de uma forma geral, dividem as funções e atividades destes 

profissionais com base na legislação que regulamenta cada uma destas profissões, sendo que 

podem ser divididas entre Jornalismo (assessoria de imprensa), Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda. 

 O assessor de imprensa é um profissional, segundo os autores, que tem “o serviço de 

administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de 

comunicação e vice-versa”. Os autores ainda acrescentam que, apesar de alguns teóricos 

denominarem as atividades do assessor de imprensa com o termo “jornalismo empresarial”, 

eles divergem destes, considerando-a inadequada, “por eliminar do seu raio de abrangência 

todas aquelas organizações que não sejam empresas: sindicatos, entidades de classe, clubes, 

agremiações esportivas, instituições...” (KOPPLIN e FERRARETTO, 2001, p. 13). 

 Segundo os autores, citando a Associação Brasileira de Relações Públicas, as 

atividades do profissional da área de relações públicas podem ser definidas como “um esforço 

deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma 

compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e todos os grupos aos quais 

está ligada direta ou indiretamente” (PERUZZO, 1986, p. 33). Acrescentam, ainda, os autores 

que: “a área de RP, portanto, vai se preocupar com a criação, planejamento e execução de 

programas de integração interna e externa” (KOPPLIN e FERRARETTO, 2001, p.14). 

 

 Kunsch (2002, p. 28) completa que o profissional de relações públicas realiza 

diversas atividades. São elas: 

 

Serviço de consultoria de alto nível; planejamento, organização e execução de 
eventos; relações com a mídia/assessoria de imprensa; coordenação de publicações 
institucionais-jornais, revistas, livros especiais, relatórios, boletins etc.; pesquisa de 
opinião pública; pesquisa institucional; auditoria de opinião; auditoria de imagem; 
auditoria de comunicação organizacional; organização e acompanhamento de visitas 



21 

 

programadas; edição e distribuição de publicações institucionais; realização de 
projetos culturais; programas especiais para o público interno; projetos e ações 
sociais - balanço social; relatório de responsabilidade social; serviço de atendimento 
ao consumidor; atividades em apoio a marketing; propaganda institucional; 
organização mailing e relações de públicos estratégicos; marketing político; 
marketing de relacionamento; marketing cultural; marketing social. 

 

 Kopplin e Ferraretto (2001, p. 15) ainda delimitam a atividade do profissional de 

Publicidade e Propaganda, como: 

 

 Buscando, de forma direta, o consumo dos produtos ou serviços oferecidos pela 
instituição, o setor de PP deve, em síntese, criar e executar as peças publicitárias e 
de propaganda, escolhendo os veículos mais adequadas para sua difusão e as 
agencias para intermediação; planejar, coordenar e administrar a publicidade, 
propaganda, publicidade legal, campanhas promocionais e estudos mercadológicos; 
e participar na definição das estratégias de comunicação. 
  

 

3.3 COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

 Para que se possa atingir um grande público, as empresas se utilizam de diversos 

veículos de comunicação de massa, entre eles o rádio, revistas, jornais, internet, entre outros.  

Segundo Wright apud Kunsch (2002, p. 189): 

 

Comunicação em massa é um tipo especial de comunicação, envolvendo condições 
de operações distintas, entre as quais esta em primeiro lugar a natureza da audiência, 
da experiência comunicadora e do comunicador.   
 

 Kunsch (2002, p. 189), para uma melhor elucidação do texto acima citado, 

complementa, dizendo: 

 

A natureza da audiência refere-se à grande massa, heterogênea e anônima, que é 
bombardeada por um elevado número de informações procedentes dos veículos de 
comunicação. Natureza da experiência comunicadora diz respeito à transitoriedade, 
à rapidez e ao caráter público da comunicação de massa. E, quanto à natureza do 
consumidor, ela está na complexidade organizacional que produz e emite as 
mensagens, ou seja, nos órgãos responsáveis por emiti-los e reproduzi-los, que são 
as empresas jornalísticas, as estações de rádio, as emissoras de televisão, as 
produtoras de cinema e as editoras. 
 

 Para facilitar o contato das organizações com o grande público, entra em cena o 

profissional de Relações Públicas, que fará a mediação das informações entre a organização e 

os meios de comunicação, atingindo, assim, os diversos tipos de público e a sociedade de uma 

forma geral. 
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 Para Dines apud Kunsh (2002, p. 189), a palavra “mídia” está generalizada e tem 

uma função: 

 

Qual é a função da mídia? É fazer a mediação, a intermediação, entre a realidade 
mutante, cada vez mais mutante, e a sociedade que, graças ao direito da cidadania, 
precisa ser informada, para tomar as suas decisões e mesmo escolher seus 
representantes. Temos assim a definição clara de uma função social para a imprensa, 
a mídia. Ela é, realmente, um instrumento de mutação, de desenvolvimento da 
sociedade. E tem essa função a partir de seu próprio nome, explicitamente.  
 

 Dessa forma, autores da comunicação defendem a idéia que a imagem de uma 

empresa é seu maior patrimônio, que é a sua imagem que a representa junto a seu público e à 

opinião pública; que sua imagem é a que vende no mercado; que é à comunicação que cabe 

construir e manter esse bem da empresa (sua imagem). Assim, defendem que a imagem de 

uma empresa está diretamente baseada na divulgação que esta faz na mídia. 

            Desta forma, conclui-se que as organizações estão se conscientizando, cada vez mais, 

da importância de ter um profissional ligado à área da comunicação, atuando de forma direta 

com os veículos, fortalecendo o relacionamento da empresa com seus públicos, através dos 

meios de comunicação em massa.  

 



4 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

4.1 CONCEITOS 

 

 Para um melhor entendimento da matéria, se faz necessário a conceituação do tema. 

Através de uma coleta de diversos de autores, segundo Koppin e Ferraretto (2001), a 

assessoria de imprensa compreende tanto “o serviço de administração das informações 

jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa”,  quanto 

a edição de boletins, jornais ou revistas. Os autores, ainda trazem, resumidamente, as 

atividades de uma assessoria de imprensa, sendo que elas podem ser descritas como: 

  

• Relacionamento com os veículos de Comunicação Social, abastecendo-os com 
informações relativas ao assessorado (através de relises5, press-kits6, sugestões de 
pautas e outros produtos), intermediando as relações de ambos e atendendo às 
solicitações dos jornalistas de quaisquer órgãos de imprensa; 
• Controle e arquivo de informações sobre o assessorado divulgadas nos meios de 
comunicação, bem como avaliação de dados provenientes do exterior da organização 
e que possam interessar aos seus dirigentes; 
• Organização e constante atualização de um mailling-list  (relação de veículos de 
comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço, telefone, fax e e-mail); 
• Edição dos periódicos destinados aos públicos externo e interno (boletins, revistas 
ou jornais); 
• Elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografia, vídeos, programas de 
radio ou de televisão; 
• Participação na definição de estratégias de comunicação. (KOPPIN e 
FERRARETTO, pp. 13 e 14) 

 

 Ainda sobre este assunto, Duarte (2002), traz algumas noções de suma importância 

para o tema proposto e que irão nortear o presente trabalho. Segundo o autor, “a prática de 

assessoria de imprensa, historicamente, poderia ser definida pela gestão dos fluxos de 

informação e relacionamento entre fontes e jornalistas. Na década de 80, entretanto, os 

profissionais que atuavam nesta atividade viram ampliadas as possibilidades de atuação”. 

Complementando sobre o tema, o autor nos diz que: 

 

Nesta nova realidade, ao criar conexões com outras áreas de comunicação ou mesmo 
expandir sua atuação, os produtos e os serviços de uma assessoria de imprensa 
tornam-se mais diversificados. Os objetivos deixam de ser simples exposição na 

                                                 
5 Forma aportuguesada de release, vocábulo inglês que significa “soltar” (RANDOM HOUSE PORTUGUESE 
DICTIONARY, 1991, p. 350) e é utilizado, em linguagem técnica, com o sentido de “liberar uma informação 
para que se torne pública”. 
6 Kit entregue a imprensa, para informar e divulgar sobre determinado evento. O kit, na maioria das vezes, é 
composto de cronograma, material multimídia, catálogos, materiais impressos, entre outros itens, que podem 
estar junto com o material. 
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mídia para incorporar a noção de posicionamento estratégico da organização junto 
ao público interno e à sociedade, seja com fins mercadológicos, de informação ou, 
simplesmente, imagem. As tarefas e os desafios ampliam-se, exigindo maior 
capacidade de criar e administrar diferentes instrumentos de comunicação. 
Muitas vezes o profissional deixa de se limitar ao relacionamento com os jornalistas 
(embora a importância permaneça) para ser um administrador da informação, de 
interesse dos diversos públicos da organização. O nome “assessoria de imprensa” 
passa a ser restritivo, diante desse papel mais amplo de comunicador e a 
disseminação do cargo de “assessor de comunicação”, freqüentemente ocupado por 
jornalistas, que incluem, entre suas tarefas, a assessoria de imprensa, é apenas um 
exemplo (DUARTE, 2002 p. 236) 

 

 Ao assessor de imprensa são atribuídas muitas funções. Em síntese, pode-se 

especificar a principal, sendo ela divulgar os produtos, serviços e a imagem institucional da 

empresa. 

 Duarte (2002, p. 237) reflete sobre o importante papel interno e externo do assessor, 

dentro de uma instituição: 

 

Interno, os direcionados aos empregados, assessorados, acionistas e à própria área de 
comunicação. Externos, particularmente dirigidos aos jornalistas, mas que podem 
alcançar de forma direta a sociedade ou públicos específicos. Outra opção, a nosso 
ver mais útil, é classificá-los pelo uso, como operacionais ou estratégicos. O envio 
de releases ou o serviço de clipping, quando simples tarefa, mantém-se operacional. 
Quando utilizado vinculado a políticas e planos de ação da organização buscando 
determinada finalidade, faz que se torne estratégico (...) Identificar exatamente qual 
o objetivo da organização e atuar com base nele acaba por ser a grande diferença 
entre o agir operacional e o pensar estratégico. 

 

 O autor  ainda ressalta quais as principais funções do assessor de imprensa. São elas: 

 

Acompanhamento de entrevistas, administração da assessoria de imprensa, apoio a 
eventos, apoio a outras áreas, arquivos de material jornalístico, artigos, atendimento 
à imprensa, avaliação dos resultados, banco de dados, brindes, capacitação de 
jornalistas, clipping e análise do noticiário, concurso de reportagens, contatos 
estratégicos, dossiê, encontro fonte e jornalista, entrevistas coletivas, fotos, jornal 
mural, levantamento de pautas, mailling ou cadastro de jornalistas, manuais, nota 
oficial, pauta, planejamento, press-kit, publieditorial, relatórios, releases, site, textos 
em geral, treinamento para fontes e visitas dirigidas (DUARTE, 2002, pp. 238 a 
254) 

 

 A quantidade de serviços varia de uma assessoria de imprensa para outra, pois ela 

pode ter apenas um assessor ou diversos profissionais na área de comunicação, atuando em 

conjunto com a assessoria de imprensa. O sucesso nos meios de comunicação depende do 

trabalho desenvolvido dentro da empresa pelo assessor de imprensa.  

 Sendo assim, completa-se a definição mencionando-se o Manual de Assessoria de 

Imprensa , citado por Maria Lenilde Silva Plá de León (1991): “cabe à Assessoria de 

Imprensa dar o atendimento adequado a cada profissional e a cada veículo. Nesse sentido, 
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além de levar em consideração a experiência dos jornalistas atendidos, deve preocupar-se com 

peculiaridades dos veículos de comunicação que representa”. 

 Referente ao texto acima como complementação León (1991, p. 45) afirma:  

 

Os veículos de comunicação concorrem entre si pela informação; aquele que chega 
antes com a notícia e a transmite a um maior número de pessoas é, seguramente, o 
que tem a preferência dos anunciantes e, em conseqüência, maior receita e melhores 
condições de continuar informando bem. O resultado sempre será um número maior 
de leitores. É uma ciranda constante, uma briga acirrada e interminável.  

 

 Uma das formas mais eficazes para poder transformar dados em notícia é utilizar 

jornalistas e assessores de imprensa dentro das empresas. São estes profissionais que vão dar 

o suporte que a empresa precisa para poder divulgar aos meios de comunicação e à população 

o que lhes interessa como notícia. É necessário que a empresa tenha uma boa imagem perante 

seus clientes seu o público. É a através da assessoria de imprensa que a imagem da empresa 

vai poder ser trabalhada. 

 Com isso, conclui-se que a assessoria de imprensa tem um papel fundamental na 

relação da empresa com o cliente, pois é ela que formará, perante a mídia, estratégias para 

atingir o grande público. É através dos veículos de comunicação que a imagem da empresa se 

fortalece e cria uma imagem de empresa transparente, acolhedora e fiel, perante a sociedade.     

 

4.2 A IMPORTÂNCIA DE UMA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 Para a empresa consolidar uma boa imagem perante a sociedade, é necessário que a 

empresa tenha um bom plano de comunicação, juntamente de uma boa assessoria de 

imprensa, pois estes são os profissionais que tem a função de criar uma conexão da empresa 

com o seu público. 

 Kunsch e Rego concordam que é importante a formação de um departamento de 

assessoria de imprensa, pois é a assessoria que pensa na empresa como pensaria o seu público. 

Os assessores de imprensa servem como apoio de repórteres e editores e passam a agir de 

forma intermediária, podendo, assim, fortalecer a aproximação entre informação e a imprensa. 

Há cada vez mais empresários que buscam assessorias de imprensa para poder fazer a relação 

entre a empresa e a imprensa, pois a assessoria funciona como uma via de mão dupla, através 

da qual quem ganha são a empresa e a sociedade.  

 Para Kunsch (2003, p. 90): 
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A boa atuação de uma assessoria de imprensa aumenta a visibilidade pública da 
organização e pode trazer efeitos mercadológicos e políticos predeterminados. Por 
perceber isso é que, cada vez mais, instituições brasileiras têm interesse em divulgar 
suas atividades e propostas pelos meios de comunicação, buscando influenciar a 
opinião pública. Já a imprensa não apenas utiliza as informações como parte do 
processo natural de captação da notícia, divulgando o que a organização deseja (se 
passar pelos mecanismos de filtragem), mas também agrega ao noticiário seu aval, 
mostrando aquilo em que acredita e, num círculo vicioso, dando credibilidade á 
notícia que veicula.  

 

 Marcondes Filho (1993, p.16) concorda com a autora, dizendo que: “tudo gira em 

torno do que se fala, do que é promovido, do que é comunicado, do que ganha a dimensão 

pública, do que atinge as massas”.  

 

4.3 AS BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO 

 

 Vários elementos fazem parte do complexo processo de comunicação. Kunsch 

classifica-os como: as barreiras, os níveis de análise, as redes, os fluxos, os meios e as 

diversas modalidades comunicacionais existentes durante o processo de comunicar. Não se 

pode pensar que, pelo fato de existir uma comunicação constituída dentro de uma empresa, 

todos os problemas serão solucionados. É necessário planejar, construir, criar, analisar e 

pensar estratégias para driblar os erros e os ruídos que podem surgir durante o processo de 

comunicação.  

 Kunsch divide as barreiras que podem surgir durante o processo de comunicação em 

quatro classes, no âmbito organizacional. São elas: as pessoais, as 

administrativas/burocráticas, o excesso e a sobrecarga de informações e as informações 

incompletas e parciais. 

 As pessoais são aquelas que identificam características próprias de cada ser. São os 

seus valores, suas crenças, idéias, ideologias, emoções próprias e diferenciadas em cada 

indivíduo, que acabam influenciando na hora de comunicar.  

 Já as administrativas/burocráticas dependem das políticas próprias de cada empresa, 

assim como as diversas formas de processamento das informações. 

 O excesso de informação acaba causando a saturação. As notícias repetidas, matérias 

desnecessárias e e-mails em excesso acabam não acrescentando em nada no processo de 

comunicação. Ao contrário, a falta se seleção confunde o leitor, ao invés de lhe ajudar neste 

processo. 



27 

 

 Para concluir, as comunicações incompletas e parciais são aquelas transmitidas de 

forma incompleta, errada ou, muitas vezes, as que mais confundem do que informam o leitor. 

 Outras barreiras são defendidas por autores. Segundo Gibson, Ivancevich e Donnelly 

apud Kunsch (2002) são elas:  

 

1 Audição seletiva – Bloqueando informações que contrariam as percepções 
preconcebidas e aquelas que acreditamos como verdadeiras a partir de nossas 
crenças e nossos valores.  
2 Juízo de valor – São baseados naquilo que o receptor pensa do comunicador, nas 
experiências prévias que ele teve com o comunicador ou no significado antecipado 
da mensagem. 
3 Credibilidade da fonte – A maneira pela qual os subordinados recebem a 
comunicação do seu gerente é afetada pelo que pensam dele. 
4 Problemas da semântica – Advêm do fato de que as palavras e a simbologia 
empregadas podem significar coisas inteiramente diversas para as diferentes pessoas 
envolvidas no processo. A compreensão está no receptor, e não nas palavras. 
5 Filtragem – “Manipula-se” a informação para que esta seja percebida 
positivamente pelo receptor. 
6 Linguagem intra-grupal – Os grupos, em virtude da coesão ou mesmo da auto-
estima, às vezes criam um vocabulário especifico, que só os seus membros 
entendem. 
7 Diferença de status – Representadas por níveis hierárquicos e símbolos, podem 
ser barreiras à comunicação enquanto parecerem uma ameaça a alguém que esta 
num nível hierárquico inferior. 
8 Pressões de tempo – Esse “curto-circuito” no processo comunicativo pode gerar 
problemas com conseqüências mais amplas, comprometendo a eficiência e a eficácia 
da comunicação. 
9 Sobrecarga de comunicações – As organizações se vêem hoje submetidas a uma 
“avalanche de informações”, não conseguindo os administradores absorver ou 
responder adequadamente a todas as mensagens a eles dirigidas.    

 

 Apesar de serem muito semelhantes às já anteriormente referidas, é de muita valia 

mencioná-las, pois elas fazem parte do dia-a-dia de uma organização. 

 

4.4 COMUNICAÇÃO EFICAZ E EFICIENTE 

 

 O setor de comunicação tem um papel de extrema importância dentro de uma 

empresa, pois é a comunicação que aproxima os funcionários de uma empresa. É através dela 

que a sociedade passa a conhecer seus ideais, produtos e serviços. É ela que fortalece a 

imagem institucional da empresa. 

 Segundo Minicucci apud Medeiros e Tomasi (1995, p. 248): 

 

A comunicação completa e eficaz – entendida como o fornecimento ou troca de 
informações, idéia e sentimentos, através de palavras, escrita ou oral, ou de sinais – 
é vital para o ajustamento das pessoas dentro de uma organização (...) um boa 
organização deverá possuir um sistema de comunicação eficiente, visto que 
dificilmente há um aspecto da tarefa do administrador que não envolva a 
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comunicação.Além disso, é de considerar que muitos acertos, enganos, distorções 
são cometidos porque as comunicações dentro das empresas não se efetivam, ou 
seja, são mal compreendidas. É pela comunicação que se estabelecem os objetivos 
de uma empresa; é por ela que se diz aos empregados o que deles se espera; é por ela 
que se lhe diz quais os recursos que estão a sua disposição. 

 

 



5 OS JORNAIS 

 

5.1 DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

  No dia 19 de junho de 2002 surgiu o Jornal Diário de Santa Maria, na região central 

do Rio Grande do Sul, pujante pólo universitário do interior, tendo como uma das 

características principais a ousadia gráfica e o editorial do veículo que pertence ao grupo 

RBS. Os primeiros dois anos de circulação do jornal foram decisivos para estabelecer uma 

relação de identificação com o leitor, através de reportagens investigativas sobre a história da 

cidade e seus habitantes. O jornal referencia pautas cotidianas e locais e atende aos critérios 

de proximidade e repercussão.  

 Desde 2002 o jornal detém o primeiro lugar no mercado local e sua circulação 

abrange, atualmente, mais de 33 municípios. O jornal conta com uma linguagem diferente dos 

demais e, aliado a isso, presta serviços à comunidade. Por isso passou a ser uma referência na 

região central do Rio Grande do Sul. 

 O grupo RBS produz matérias e conteúdo para todo o sul do país, ampliando e 

aperfeiçoam o trabalho compartilhado, sem prejuízos para cada uma das suas identidades 

próprias. Os veículos Rádio, Internet, Jornal e TV fortalecem o perfil multimídia da empresa, 

cumprindo uma das missões do grupo, que tem como meta facilitar a comunicação das 

pessoas com o seu mundo. 

 

5.2 A RAZÃO 

 

 O Jornal A Razão foi fundado por Clarimundo Flores, no dia 09 de outubro de 1934. 

Atualmente, suas edições circulam em mais de 40 municípios da região central e fronteira-

oeste do Estado. A maioria dos seus leitores são assinantes mensais e o jornal tem como uma 

característica marcante o seu caráter regional e o seu jeito comunitário de fazer jornalismo. 

 A Razão possui mais de 70 anos de história e é um dos periódicos mais tradicionais 

do interior do Estado. O jornal teve várias fases de impressão desde o seu lançamento. A 

primeira foi a da impressora rotoplana, que funcionou de 1934 até a transferência da empresa, 

da Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade, para o prédio atual, em 1975. Nesta fase, o 

jornal era composto e impresso tipograficamente. A segunda fase ocorreu quando o jornal 

passou a ser impresso em offset, primeiro em Porto Alegre e depois em Cruz Alta.  

 Em 1982, a empresa passou a ter nova direção. A família De Grandi assumiu o 
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desafio que alavancou o desenvolvimento e modernização e, finalmente, iniciou a terceira 

fase, quando a impressora rotativa chegou a Santa Maria, no dia 21 de agosto de 1986. 

Começou assim, uma nova etapa da empresa, que incluía o noticiário estadual, nacional e 

internacional em suas páginas.  

 No dia 5 de março de 1988 a Empresa De Grandi Ltda. sofreu uma grande perda, 

pois neste dia o jornal perde o seu diretor, Luizinho De Grandi num violento assalto. Mesmo 

o jornal estando de luto, a equipe se uniu e juntou forças para continuar tocando o mesmo. 

Mais uma etapa foi iniciada pela empresa, quando Maria Zaira De Grandi assume a direção 

do jornal. As mudanças começaram a acontecer em um processo de modernização, com a 

chegada da informática em 1994. E a impressão colorida e a digitalização fotográfica, em 

2000, deixaram o jornal ainda mais atraente.  

 



6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Optou-se por dividir esta pesquisa em categorias, para poder analisar melhor os 

objetos selecionados. A escolha por categorias excluiu a possibilidade de analisar 

isoladamente cada uma delas. A escolha se deve ao fato de que tanto o jornal A Razão quanto 

o Diário de Santa Maria utilizam matérias que englobam vários assuntos e focos na mesma 

matéria. Na primeira etapa da pesquisa, através da análise quantitativa, foram escolhidos 

fragmentos isolados. Na segunda etapa, na análise qualitativa, as categorias foram agrupadas 

de acordo com cada uma de suas características. 

 Dividiu-se o processo nas seguintes categorias: 1 - anúncio da vinda do Carrefour a 

Santa Maria; 2 - confirmação da vinda; 3 - anúncio das obras; 4 - confirmação das obras; 5 -

início das obras; 6- inauguração.  

 

6.1 UNIDADES DE ANÁLISE 

 

6.1.1 Jornal A Razão 

 

JORNAL A RAZÃO 

Data da matéria Título da matéria Página e Categoria 

10/01/2007 Nova Rede de Supermercados chega a 
cidade 

 Capa e p.11 – O anúncio da vinda 

10/04/2007 Santa Maria na rota de grandes 
investimentos 

Capa e p.08 – A confirmação de 
vinda 

17/04/2007 Carrefour mais um passo hoje  P.08 - Obras 
18/04/2007 Hipermercado francês vai revitalizar o 

centro 
Capa e p.08 – O anúncio das obras 

04/06/2007 Dada a largada para obras do Carrefour Capa e p.07 – Anúncio das obras 
19/06/2007 Hugo Taylor vira canteiro de obras Capa e p.08 – Obras (início) 
27/07/2007 Santa Maria vira canteiro de obras Capa e p.05 - Obras (início) 
08/08/2007 e 
09/08/2007 

Obra do Carrefour vai acelerar P.13 – Obras (inauguração) 

08/09/2007 e 
09/09/2007 

Carrefour acelera obras Capa e p.13 – Obras (inauguração) 

12/09/2007 Visita ao Carrefour Capa e p.10 – Obras (inauguração) 
17/10/2007 Corrida contra o tempo Capa e p.07 – (inauguração) 
19/10/2007 Carrefour abrirá em novembro P.06 – (inauguração) 
30/10/2007 Carrefour abrirá amanhã Capa e p.08 e 09 – (inauguração) 
01/11/2007 Carrefour abre e a concorrência reage P.09 – (inauguração)  

 

Quadro 1: Matérias do Jornal A Razão 
Fonte: Jornal A Razão 
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6.1.2 Jornal Diário de Santa Maria 

 

                                     JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA 
Data da matéria Título da matéria Página e Categoria 

10/01/2007 Aqui será o Carrefour Capa e p.17 (anúncio que vinha) 
11/01/2007 Carrefour chega a Santa Maria P.12 (confirmação que vinha) 
12/01/2007 Como dever ser o novo mercado de Santa 

Maria 
Capa e p.14 (anúncio das obras) 

18/01/2007 Técnicos do Carrefour vêm hoje P.13 (anúncio das obras) 
20 e 21/01/2007 Carrefour está mais perto P.13 (anúncio das obras) 
10 e 11/03/2007 Falta pouco para liberar o Carrefour P.15  (confirmação das obras) 
10/04/2007 Carrefour confirma que virá a Santa Maria P.12 (confirmação da vinda) 
18/04/2007 Carrefour abrirá em agosto Capa e p.08 (confirmação da vinda) 
13/06/2007 Carrefour saindo do papel P.10 (início das obras) 
29 e 30/09/2007 Carrefour a trinta dias da inauguração? P.20 (inauguração) 
02/10/2007 Novidades de um dia para o outro Capa e p.12 (inauguração) 
17/10/2007 Apresentando, Carrefour Capa,p.16,17 e 18 (inauguração) 

24/10/2007 A sete dias da abertura P.16 (inauguração) 
01/11/2007 Lotação esgotada Capa, p.14 e 15 (inauguração) 

 

Quadro 1: Matérias do Jornal Diário de Santa Maria 
Fonte: Jornal Diário de Santa Maria 

 



7 ANÁLISE 

 

7.1 ANÁLISE DO JORNAL A RAZÃO 

 

 O título da primeira matéria, publicada pelo Jornal A Razão, no dia 10 de janeiro de 

2007 é “Nova rede de supermercados chega à cidade”. A fonte principal da reportagem é o 

presidente do Carrefour Brasil, Jean Marc Pueyo, que confirma a vinda do hipermercado 

Carrefour, após um ano de negociação. Pode-se perceber o papel da assessoria de imprensa do 

Carrefour, que deve ter enviado releases comunicando que o presidente da rede viria a Santa 

Maria para confirmar a instalação de uma unidade. A matéria ainda faz referência à 

quantidade de empregos que seriam gerados com a chegada do Carrefour à cidade. 

 O segundo texto, publicado no dia 10 de abril de 2007, tem como título “Santa Maria 

na rota de grandes investimentos”. São relacionados projetos que demonstraram interesse de 

vir à cidade depois que o Carrefour confirmou que viria se instalar aqui. O prefeito Valdeci de 

Oliveira esteve em São Paulo para tratar dos últimos detalhes da instalação do supermercado 

Carrefour. O encontro serviu para confirmar o investimento e também tratar da vinda, já na 

semana seguinte, de representantes do hipermercado, para acertar o cronograma de obras. 

 A terceira matéria, publicada no dia 17 de abril de 2007, tem como título “Carrefour, 

mais um passo hoje”, e trata de acertos finais, afirmando que, durante a coletiva do prefeito 

Valdeci de Oliveira, junto aos diretores da rede de supermercados, serão tratados acertos 

finais sobre o empreendimento que seria instalado no antigo prédio da escola Hugo Taylor. A 

confirmação da coletiva foi feita pela SECOM (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Santa Maria). Logo no parágrafo abaixo, as informações que foram repassadas pela assessoria 

de imprensa do Carrefour são citadas na matéria, tais como a envergadura do 

empreendimento, quantos empregos serão gerados, valor estimado da obra e como será a sua 

estrutura interna. 

 A reportagem publicada no dia 18 de abril de 2007 tem como título “ Carrefour 

pronto em agosto”. A matéria trata da vinda dos diretores do Carrefour à cidade. Eles 

estiveram em Santa Maria para anunciar que, em quatro meses, a obra estaria concluída. Se 

não fosse o serviço prestado anteriormente pela assessoria de imprensa do hipermercado, a 

vinda dos diretores não haveria se tornado pública.  

  No dia 04 de junho, a matéria intitulada “Dada a largada para obras do Carrefour” foi 

publicada. O texto afirma que a direção da rede não tinha confirmado ainda o cronograma de 

trabalhos, mas que a retirada da estrutura da área onde ficava o estacionamento já estava 
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concluída. Na matéria, dados históricos da antiga Escola Industrial Hugo Taylor são 

abordados. Dados em relação a estrutura do hipermercado, estacionamento e gastos com a 

obra são mencionados novamente. 

 “ Hugo Taylor vira canteiro de obras” é o título da edição do dia 19 de junho de 

2007.  A matéria afirma que as obras deveriam iniciar oficialmente dentro de uma semana e 

seu prazo de conclusão seria, no máximo, em cem dias. A fonte que transmitiu essas 

informações foi Nicolás Hernandez, o técnico do projeto. O delegado regional da Secretaria 

do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Juliano Soares da Silva, também foi citado, ao 

confirmar que 46 vagas de emprego já foram abertas pela rede.  

 “Santa Maria vira canteiro de obras” é o título da matéria publicada no dia 27 de 

julho de 2007. O texto informa que a execução e a transformação do prédio do antigo Colégio 

Hugo Taylor já haviam sido iniciados e que o trabalho havia começado há poucos dias. A data 

de inauguração foi citada como sendo no mês de setembro, mas a informação não era 

confirmada pela assessoria de imprensa do hipermercado, segundo o Jornal A Razão.  

 “ Obra do Carrefour vai acelerar”. Esse foi o título da edição publicada nos dia 08 e 

09 de agosto de 2007.  A matéria afirma que assessoria de comunicação da empresa apenas 

confirmou que a inauguração do hipermercado estava marcada para a primeira quinzena de 

outubro. A assessoria de comunicação garantiu que a inauguração deveria acontecer no mês 

de outubro, gerando em torno de 200 empregos diretos e até 500 indiretos.  

 No dia 12 de setembro de 2007 foi publicada a matéria “Visita ao futuro Carrefour”. 

Mesmo que ainda não estivesse confirmada a data da inauguração da obra, para o início de 

novembro, o diretor da rede em Santa Maria, Lothar Heinz Stoever Junior esteve na cidade e 

afirmou que a data de inauguração devia demorar em torno de 30 a 60 dias.  

 “ Correria contra o tempo”, publicada no dia 17 de outubro, mostra que a data da 

inauguração do Carrefour poderia ser definida ainda naquele dia, durante uma reunião da 

direção do hipermercado em Porto Alegre. A fonte da matéria é o gerente de operações do 

grupo, Manoel Araújo. O gerente afirma que estariam faltando apenas alguns detalhes e 

adianta que seria umas das obras mais bonitas do Carrefour.  

 “Carrefour abrirá em novembro” foi a matéria publicada no dia 19 de outubro. Na 

edição, a data da inauguração do Carrefour estava indefinida ainda, mas a data exata deveria 

estar entre os dias 1 e 5 de novembro. Essa questão seria definida naquele final de semana, em 

São Paulo, durante uma reunião da direção do grupo. O diretor regional da obra, Mateus de 

Andrade, afirmava que, com detalhes ou sem detalhes finalizados, o Carrefour abriria as 
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portas dentro desse período. A obra iniciou no mês de junho e seguia em ritmo acelerado para 

ser concluída no início de novembro. 

 “Carrefour abrirá amanhã”, publicada no dia 30 de outubro. Esta matéria dizia que a 

abertura do hipermercado agora era oficial. A data da inauguração foi confirmada para o dia 

31 de outubro, a partir das 8h30min. A data foi confirmada pela equipe diretiva, durante uma 

coletiva de imprensa, que é um dos serviços prestados por uma assessoria de imprensa. O 

local escolhido para a comemoração foi a cafeteria do hipermercado. 

 No dia 01 de novembro, a matéria intitulada “Carrefour abre e concorrência reage” 

afirma que, devido à multidão de consumidores, a direção do Carrefour resolveu adiantar em 

15 minutos a abertura das portas do hipermercado Carrefour. O preço de 10% a 30% mais 

baixo do que a concorrência, conforme informações da direção da loja Carrefour, fez com os 

clientes lotassem o local, atrás de promoções e preços mais baixos.  

 

7.2 ANÁLISE DO DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

 Publicada no dia 10 de janeiro, a matéria “Aqui será o Carrefour” foi a primeira que 

tratou sobre a vinda do hipermercado a Santa Maria. A chegada à cidade faz parte de um 

projeto de expansão do grupo no Brasil. A previsão é abrir mais de 20 lojas no país só esse 

ano, um investimento que pode chegar a R$ 800 milhões. O presidente do grupo no Brasil, 

Jean-Marc Puyeo é quem confirma as informações. Ao questionar Manuel Araújo, diretor de 

operações do grupo Carrefour no país, o executivo diz que o grupo está investindo nas cidades 

médias do interior. “Na verdade é uma estratégia da empresa, em direção ao interior do Brasil, 

em cidades como Santa Maria, em lojas totalmente adaptadas e bem localizadas. E vamos 

respeitar a parte comercial e também a parte histórica da cidade”, afirma o diretor ao jornal. 

 “Carrefour chega a Santa Maria”, publicada no dia 11 de janeiro, confirma a vinda da 

multinacional francesa. A matéria também explica que a obra deveria empregar entre 300 a 

350 pessoas. O local onde a obra seria construída também foi confirmado. A confirmação da 

vinda foi feita pelo presidente do grupo Carrefour no Brasil, Jean-Marc Pueyo e mais dois 

diretores. O anúncio foi dado na prefeitura local. O início da obra e a contratação do pessoal, 

no dia que foi publicada essa matéria, ainda não era definido. “Como o Carrefour quer 

inaugurar a loja até a metade do ano, é provável que a construção comece em fevereiro ou até 

março, pois são previstos de três a quatro meses de obras. Só dependerá da aprovação do 

projeto pela prefeitura, que prometeu agilidade”. A vice-presidenta do escritório da cidade 
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reforçava que, se não houvesse problemas no projeto, em no máximo quinze dias ele poderia 

ser aprovado. 

 “Como dever ser o novo mercado de Santa Maria”. Esta matéria foi publicada no dia 

12 de janeiro. Os textos traziam dados de como seria a obra e fotos explicativas de um 

hipermercado parecido com o que seria construído em Santa Maria. As fotos eram da loja 

Carrefour Passo D´Areia, em Porto Alegre. A rede de hipermercados, acostumada a fazer 

obras em pouco tempo, planejava a sua abertura para o primeiro semestre de 2007. O diretor 

de operações da rede é citado como fonte, confirmando que, se o projeto fosse aprovado em 

quinze dias, a obra iria iniciar em fevereiro e terminar entre maio ou junho.  

 “Técnicos do Carrefour vêm hoje”, publicada no dia 18 de janeiro de 2007, explica 

que deviam estar na cidade três técnicos vindos de São Paulo. Logo após, diz que eram 

engenheiros e um arquiteto que iam visitar o terreno da  Rio Branco, serviço produzido pela 

assessoria de imprensa, com base na informação citada acima. A assessoria do Carrefour deve 

ter enviado releases informando a chegada dos técnicos à cidade. O objetivo da vinda dos 

profissionais a cidade era discutir com a prefeitura detalhes do projeto, numa reunião no 

Escritório da Cidade – órgão responsável pela elaboração do plano diretor. 

 “Carrefour está mais perto” foi o título da matéria publicada na edição dos dias 20/21 

de janeiro de 2007. Técnicos do Carrefour mostravam-se confiantes na aprovação do projeto 

entregue à prefeitura municipal. Um dia antes de a matéria ser publicada, a prefeitura pediu 

aos técnicos do Carrefour que fossem feitas algumas pequenas alterações no projeto e 

começou a discutir questões como o impacto do empreendimento no trânsito e no meio 

ambiente. Um novo encontro iria ser realizado em quinze dias e, se as solicitações forem 

atendidas, o projeto iria ganhar vida no início de fevereiro. O objetivo da multinacional 

francesa era começar as obras até o mês de fevereiro e concluir ainda no primeiro semestre.  

 Na edição dos dias 10/11 de março, na matéria intitulada “Falta pouco para liberar o 

Carrefour”, o texto informa que o projeto de construção do hipermercado deve passar por uma 

última análise da prefeitura. No dia que a matéria foi publicada, não havia data exata para a 

obra do hipermercado começar na cidade. O projeto previa um prédio de 18 mil metros 

quadrados e um investimento de R$ 25 a R$ 30 milhões na área do antigo Colégio Hugo 

Taylor. O presidente do Escritório da Cidade, Vilson Serro, e a diretora da pasta, Marian 

Moro afirmaram que só faltavam pequenas alterações no projeto para que fossem liberadas as 

obras do hipermercado. O grupo pretendia inaugurar a sua obra em junho, mas como as obras 

ainda não haviam iniciado a data planejada iria atrasar. A assessoria de imprensa do grupo 

Carrefour informou que a multinacional só aguardava a liberação do projeto para levar adiante 
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os próximos passos, que são contratar uma empreiteira para reformar o antigo Hugo Taylor e 

poder erguer a estrutura atrás do prédio.  

 “ Carrefour confirma que virá a Santa Maria”, publicada no dia 10 de abril de 2007, 

confirma que o hipermercado vinha à Santa Maria, depois de surgir boatos na cidade que o 

hipermercado não viria mais. O prefeito de Santa Maria, Valdeci de Oliveira, foi a São Paulo 

para ouvir da direção do hipermercado qual era a situação do projeto. Segundo informações 

passadas pelo prefeito Valdeci, o Carrefour confirmou que iria abrir o hipermercado em Santa 

Maria. A vinda do Carrefour foi confirmada pelos diretores do Carrefour Armando Almeida e 

Guilherme Carpegiani da Silva. Segundo Valdeci, diretores do grupo viriam a Santa Maria 

nos próximos dias para confirmar o início das obras.  

 A matéria publicada no dia 18 de abril tem como manchete “Carrefour abrirá em 

agosto”. A empresa havia confirmado, um dia antes da matéria ser publicada, que mais de 350 

empregos no mercado seriam criados e até 700 na obra toda, que começaria em quinze dias.  

Diretor do grupo Carrefour recebeu o aval do projeto nas mãos prefeito Valdeci de Oliveira. 

Como foi aprovado o projeto arquitetônico pela prefeitura, a licitação para a obra do novo 

hipermercado seria aberta imediatamente. A previsão é que as obras começassem em quinze 

dias e durassem em torno de 100 a 120 dias.  

 “Carrefour saindo do papel”. Esta é a matéria do dia 13 de junho de 2007, com  as 

obras do hipermercado Carrefour como destaque. Cinco meses depois que o Carrefour 

anunciou que viria a Santa Maria, o projeto começou a sair do papel. A previsão é que as 

obras durassem em média quatro meses. O responsável técnico da obra, Nicolas Hernândez 

González, veio de São Paulo para poder iniciar o trabalho.  

 “Carrefour a trinta dias da inauguração?” foi a matéria publicada nos dias 29 e 30 de 

setembro. Ela fala do corre-corre dos operários para cumprir a data final da entrega do 

hipermercado. Com o cronograma das obras um pouco atrasado, nem os funcionários nem a 

própria assessoria de imprensa confirmavam quando a obra ficaria pronta.  

 No dia 2 de outubro de 2007 foi publicada a matéria “Novidades de um dia para o 

outro”, tendo a rapidez das obras como tema principal abordado na matéria. Os primeiros 

lotes de mercadorias já haviam chegado e as prateleiras começavam a receber já os produtos. 

Sobre a data da inauguração, quando três funcionários do hipermercado foram questionados, 

as respostas foram distintas. Os diretores também não confirmaram a data da abertura para 

não dar tempo da concorrência se preparar.  

 A reportagem publicada no dia 17 de outubro tem como título “Apresentando, 

Carrefour”. A direção da rede abriu, nesse dia, as portas do Carrefour para a imprensa. Pode-
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se analisar que, alguns dias antes, a assessoria de imprensa do Carrefour entrou em contato 

para agendar essa coletiva com a mídia. O encontro serviu para produção de matéria e 

também pôde mostrar como seria a parte interna do hipermercado Carrefour.  

 “A sete dias da abertura”, publicada no dia 24 de outubro, mostra a confirmação da 

abertura na quarta-feira de 31 de outubro. Na matéria, não fica claro quem confirma essa 

informação, se é a direção da empresa ou a assessoria de imprensa. “O mistério foi mantido 

até o fim da tarde de ontem, quando veio finalmente a confirmação o hipermercado Carrefour 

abrirá suas portas para o público na próxima quarta feira dia 31 de outubro”, é o que afirma a 

matéria publicada. 

 “Lotação esgotada” foi o nome dado à matéria publicada no dia 1 de novembro, um 

dia após a data de inauguração do hipermercado. O texto trata de clientes que foram ao 

supermercado atrás de prêmios que nunca foram anunciados pelo grupo francês, como cestas 

básicas para os primeiros cem clientes ou ainda televisores por 50% de desconto ou R$ 

100,00 cada um. Alguns saíram frustrados, outros foram mesmo para estar presentes no dia 

histórico para Santa Maria.       

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa foi baseada nos principais autores que estudam a comunicação 

empresarial, juntamente com a análise de matérias publicadas nos jornais Diário de Santa 

Maria e A Razão. 

 No entanto, é importante esclarecer que está pesquisa teve que mudar o seu foco 

durante o período de análise. No primeiro momento, pensava-se a pesquisa através da própria 

assessoria de imprensa do Carrefour, quando se tentaria descobrir como foi realizado o 

trabalho aqui em Santa Maria, já que sua sede é em São Paulo. Foram realizados, no ano 

passado, vários contatos com o responsável na empresa. Obteve-se retorno apenas no fim do 

ano 2007, quando o projeto ainda estava em andamento. Esse ano, quando foi definido 

realmente qual o foco da pesquisa, a assessoria de imprensa informou que o responsável havia 

saído da empresa. Os contatos, portanto, agora, eram realizados por outra pessoa. O 

responsável disse que teria que encaminhar nossos questionamentos ao grupo Carrefour, para 

haver um retorno oficial. 

 Depois de vários dias, veio um e-mail automático da comunicação corporativa do 

grupo, informando que devido à grande procura, eles não teriam tempo para passar as 

informações necessitadas. Sendo assim, teve-se que mudar o foco do trabalho para não perder 

meses de estudo e pesquisas. Chegou-se à conclusão de que, como haviam sido feitas muitas 

matérias no jornais locais, desde que o Carrefour anunciou que viria a Santa Maria até o dia 

da sua inauguração, estaria aí o nosso ponto-chave para poder continuar a pesquisa.  

 Na avaliação da pesquisadora, o grupo Carrefour citou apenas em algumas matérias a 

sua assessoria de imprensa. Sempre que alguma informação tinha que ser confirmada, eram os 

diretores da empresa que vinham a Santa Maria prestar depoimentos. A assessoria de 

imprensa nem mesmo confirmou aos veículos locais a data em que se iniciaria as obras no 

prédio no antigo Colégio Hugo Taylor. A única data confirmada pela assessoria foi que a 

inauguração do hipermercado seria na última quinzena do mês de outubro. Algumas 

informações também foram confirmadas via Secom ou pelo próprio prefeito de Santa Maria, 

Valdeci de Oliveira.  

 Se houvesse existido um maior envolvimento e agilidade por parte da assessoria do 

grupo, os vários boatos que surgiram ao longo do período, tais como promoções inverídicas 

criadas para o dia da abertura, ou sobre a desistência da vinda do grupo a Santa Maria, não 

teriam tomado a proporção que alcançaram. Caberia à Assessoria de Imprensa, por meio de 

nota oficial, divulgar que as informações existentes não passavam de simples boatos 
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infundados, criado, talvez, com o objetivo de criar obstáculos, a fim de atingir a imagem do 

grupo perante os seus públicos. 

 Quando uma empresa conta com o auxílio de uma assessoria de imprensa, tem-se a 

certeza de que, a partir desse momento, ela estará melhor preparada para ter os seus interesses 

difundidos perante a mídia e os seus consumidores. Quando a comunicação é bem feita, serve 

como uma fonte de resultados positivos e imediatos para a empresa. 

            Percebe-se, diante dos jornais escolhidos, que há uma diferença clara na forma como 

as matérias foram produzidas. O jornal Diário de Santa Maria parece utilizar o material 

enviado pela assessoria do Carrefour para transformar o conteúdo em matérias futuras. Já o 

jornal A Razão parece utilizar os próprios releases como matérias.  Quando contatou-se a 

jornalista do jornal A Razão, responsável pela publicação de várias matérias que abordaram o 

assunto, descobriu-se que a assessoria de imprensa do Carrefour notificava só por meio de 

releases informações a respeito do grupo. Na maioria das vezes, o contato era feito pelo 

próprio jornal para saber das novidades ou confirmar outras. Já o Diário de Santa Maria não 

retornou o e-mail enviado à redação. 

 Este trabalho teve como finalidade mostrar a importância do papel do assessor de 

imprensa dentro de uma empresa. A avaliação é de que é possível solucionar melhor os 

problemas, criar definições para as questões comuns e buscar, assim, estratégias para 

melhorar e concretizar a imagem da empresa perante os seus públicos. Por fim, entende-se 

que essa pesquisa pode servir como uma contribuição para o campo da comunicação, bem 

como estudos e pesquisas futuras.  
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