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Resumo: 

 

Esta pesquisa estuda os processos de visibilização e formação das identidades das 

instituições de ensino superior UNIFRA e FAMES, através de suas práticas comunicacionais 

e das suas rotinas diárias. Como objetivos buscou-se a identificação das práticas 

comunicacionais utilizadas pelas Instituições e o mapeamento dos modos de visibilidade que 

as instituições apresentam para obter o reconhecimento perante a comunidade em que se 

inserem. Desta forma as técnicas e metodologias utilizadas nesta pesquisa são de caráter 

qualitativo, se tratando da interpretação das semelhanças e diferenças das rotinas produtivas 

das duas assessorias de comunicação. Foi feito também um trabalho de campo para identificar 

as práticas comunicacionais de duas Instituições e para descobrir como funcionam as práticas 

comunicacionais das IESs, escolheu-se como técnica de pesquisa a observação e a entrevista 

semi-estruturada com os profissionais responsáveis pelas assessorias de comunicação das 

instituições. A pesquisa permitiu que fossem identificadas as formas de visibilização e 

também as práticas comunicacionais de cada uma das universidades, e a comparação entre as 

semelhanças e diferenças dos setores das duas assessorias. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação, identidade, visibilidade e universidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem origem em duas grandes motivações. A primeira é a vontade de 

trabalhar, pós-formatura, com assessoria de comunicação, por ser um campo de trabalho 

pouco explorado e que está com uma grande abertura para os jornalistas. Durante muito 

tempo, esta foi uma área específica dos profissionais de relações públicas. Hoje, as empresas 

procuram mais do que um estrategista da comunicação: além do domínio do campo 

comunicacional, elas procuram profissionais que tenham qualidade na produção de texto e 

uma visão diferenciada do mercado. A segunda motivação é que ciente do desejo de trabalhar 

com assessoria é preciso acrescentar aos conhecimentos adquiridos durante a graduação, a 

prática diária desta atividade. Para tanto, precisa-se conhecer as formas com que as 

assessorias de comunicação funcionam nas suas rotinas com o intuito de evidenciar as 

assessoradas e suas características, através do processo de produção de notícias. Um trabalho 

de pesquisa, que “desce ao campo” para explorar suas potencialidades é um começo 

interessante para conhecer e aprofundar conhecimentos sobre esta área do jornalismo. Nesse 

sentido, a proposta de Trabalho de Final de Graduação contemplou estas duas “razões” 

subjetivas. 

Como objetivos de pesquisa destaca-se a 1) busca pela identificação das práticas 

comunicacionais utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior, de natureza empresarial, em 

particular a FAMES e UNIFRA. 2) O mapeamento dos modos de visibilidade que as IES 

apresentam s para obter o desejado reconhecimento perante a comunidade em que se inserem. 

Para dar conta deste estudo, a pesquisa reflete sobre os modos de visibilização de 

instituições de ensino superior através de assessorias de comunicação. Considerando que 

Santa Maria é uma cidade universitária, que abriga várias Instituições de Ensino Superior 

(IESs), uma delas de natureza pública já reconhecida e as demais, particulares que disputam 

um acirrado espaço no mercado educacional, pensou-se em uma pesquisa que revele os 

processos de legitimação dessas instituições perante a comunidade a partir das práticas 

comunicacionais. 

Nesse sentido, nesta proposta, a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) foi 

deixada propositalmente de lado em razão de ser uma instituição pública, que já nasce 



 

8 

 

legitimada perante a sociedade. Optou-se pelas instituições particulares, pois no mundo 

globalizado, de concorrência voraz em que vivemos hoje, a comunicação e as formas de se 

comunicar são, dentro das instituições de ensino superior particulares, ferramentas que 

colaboram com o processo de legitimação destas perante a sociedade. “Os mídia são o 

principal dispositivo contemporâneo de visibilidade da instituição universitária, sendo 

responsável, em parte, pela sua legitimação junto à sociedade” (BARICHELLO, 2001, p.78).  

Justifica-se a necessidade desta pesquisa porque  compreender de que forma as IESs 

de natureza empresarial organizam suas políticas de comunicação institucional, visando tanto 

à comunicação interna quanto a externa e de que forma elas transmitem suas informações para 

estes dois públicos afeta uma importante área do saber do campo jornalístico: as assessorias 

de comunicação.  Desta forma, o estudo estabelece quais são as ações comunicativas e como 

elas agem dentro da instituição, identificando quais estratégias são usadas para esta 

visibilidade. 

Como recorte, a pesquisa analisa duas instituições de forma comparativa: a Faculdade 

Metodista de Santa Maria (FAMES) e o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). A 

primeira que possui uma assessoria de comunicação organizada e supervisionada pela 

assessoria da Rede Metodista de Ensino, localizada em Porto Alegre/RS e a segunda que tem 

uma assessoria de comunicação em estruturação, localizada em Santa Maria/RS. 

Entende-se que no interior das instituições de ensino, a comunicação institucional 

(interna) é feita para integrar os setores, desde professores a funcionários e administrativo, 

mostrar suas ações, missão e valores, mantendo uma relação entre a direção e os demais 

setores da entidade. Esse público é o primeiro a divulgar a imagem da instituição em que 

trabalha para o público externo. “Devido à necessidade de objetivação é que o mundo 

institucional precisa formar sua legitimidade, isto é, necessita de modos pelos quais possa ser 

explicado e justificado” (BARRICHELLO, 2001, p.78).  

Neste aspecto, a comunicação institucional voltada para a exterioridade, trabalha a 

anunciabilidade, visibilidade e legitimidade da instituição, através da comunicação de suas 

políticas, práticas e ações. Este conjunto de “fazeres”, então, vai afetar nos modos como a 

Instituição é conhecida e reconhecida através da publicização de suas vivências, experiências 

e perfil, construído a partir de “simbólicas linguajeiras” (ROCHA, 2004).  
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A pesquisa foi estruturada da seguinte forma: No primeiro capítulo, faz-se um 

referencial teórico sobre as práticas comunicacionais e a Universidade, articulando o processo 

de informação mediática às informações institucionais com intuito de construir, 

discursivamente, uma identidade.  No segundo capítulo, aprofunda-se o conceito de assessoria 

de comunicação, fazendo um panorama do início desta prática até o contexto atual das novas 

tecnologias. No terceiro capítulo, o estudo apresenta o trabalho de campo realizado em uma 

investigação empírica, junto as duas IESs escolhidas, de forma comparativa. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, que tem como proposta norteadora “descer ao campo” do objeto 

empírico para reconhecer modelos e estruturas de assessorias de comunicação. 

Como conclusão sinalizou-se as práticas comunicacionais das duas IESs, comprando 

os pontos em que as instituições apresentam características semelhantes e também os pontos 

em que estas práticas apresentam diferenças.  
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2 PRÁTICAS COMUNICACIONAIS E UNIVERSIDADE 

 

 

2.1 DA INFORMAÇÃO MEDIÁTICA À INSTITUCIONAL 

 

A comunicação integrada tem tomado papel constante e indispensável dentro das 

empresas, pois tem como função principal a construção da imagem e identidade da 

organização perante seu público interno e externo. Esse segmento da comunicação vai 

trabalhar com os diferentes públicos, fazendo a seleção correta das informações, linguagem e 

discurso para o público alvo, tornando, cada vez mais a comunicação um instrumento que 

soma e agrega valor a sua marca e consolida sua imagem perante seus públicos.  

O processo de planejamento das ações de comunicação vai demarcar o 

posicionamento estratégico da organização ou instituição como estratégias de enunciação e 

reconhecimento. A comunicação nestes casos se transforma em um processo de trocas que 

alimentam a sociabilidade e geram os laços sociais necessários para a legitimação da 

instituição perante a sociedade.  

A problemática e as práticas comunicacionais ocupam lugar de destaque na atualidade, 

quando os dispositivos de comunicação constituem-se, progressivamente, em fio condutor de 

visibilidade das ações humanas e servem para legitimar indivíduos e instituições. As 

mudanças da “sociedade dos meios” em “sociedade midiatizada” transformam o status das 

mídias, que se convertem em novos tipos de mediação, na construção do discurso público 

contemporâneo.  

Entender esta questão envolve compreender o papel que o campo das mídias 

apresenta, pelo menos até os últimos trinta anos, nas suas relações com os demais campos 

sociais, incluindo, como é o objeto desta pesquisa, as relações com o campo educacional. 

Assim, os processos informativos e comunicacionais se tornam local de representação e 

justificação das instituições nos meios de comunicação social, fazendo com que as assessorias 
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de comunicação sejam vistos como os principais dispositivos de visibilidade e legitimação das 

mesmas.   

Ciente deste fórum privilegiado de visibilidade, a universidade com suas práticas 

comunicacionais procura alcançar seu espaço na sociedade, delimitando suas diretrizes e 

promovendo o saber universal também através de suas práticas comunicacionais. Barichello 

(2001) esclarece que a necessidade de legitimação está presente nas instituições desde o 

próprio processo de institucionalização das mesmas e colaboraram com o objetivo de explicar 

e justificar-la perante a sociedade. 

A comunicação é uma ação de transmissão de conhecimento e informação, passado de 

uma pessoa para a outra, conforme as impressões e percepções de cada um.  Segundo 

Torquato “A comunicação de massa é aquela que se dirige a uma audiência relativamente 

grande, heterogênia e anônima” (1987, p. 35).  

Seguindo este pressuposto, sabe-se que na comunicação empresarial essas mensagens 

são direcionadas a públicos específicos e também é considerada comunicação de massa, pois 

possui as mesmas características do jornalismo como periodicidade e atualidade. Nas práticas 

comunicacionais das universidades, não é diferente. 

Para adentrarmos nesta questão é relevante lembrar que atualmente a Universidade 

passa por um processo de deslegitimação representado pelos novos padrões de legitimidade 

colocados pela racionalidade do mercado como, por exemplo, as novas formas de mensurar 

seu desempenho, derivadas da sua posição como organização burocrática. A universidade não 

atende mais apenas a busca pelo saber pela verdade e passou a voltar seus esforços para 

acompanhar as evoluções do mercado em vigor.  Neste sentido, Barichello coloca ainda que 

nesta transferência da cena do processo de legitimação é possível observar que a instituição 

deixa de ser o local onde ocorrem as práticas institucionais e passa a incluir a representação e 

justificação das instituições nos meios de comunicação, onde começam a acontecer as práticas 

comunicacionais. 

A comunicação, dentro da universidade como instituição do saber, enfrenta o desafio 

de encarar a problemática comunicacional como um ser mutante, perante a nova ordem 

tecnocultural imposta pela sociedade informal. As novas tecnologias da informação 

transformam as relações entre a sociedade e as organizações e com a universidade não é 

diferente. (Barichello, 2001). A autora acrescenta ainda, que a universidade precisa estar 
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sempre atualizando as suas formas de se comunicar, pois elas vão ajudar no encaixe entre a 

universidade e o espaço onde ela está inserida e onde o homem faz sua vida.  

Considerando o público da comunicação empresarial, Torquato (1987, p. 40) observa 

que a audiência do jornalismo empresarial é muito diversificada e essas pessoas apresentam 

diferentes níveis intelectuais, de interesses e também de instrução. Logo se percebe também 

que o número de receptores atingidos pelas mensagens do jornalismo empresarial não pode 

ser comparado com o número de receptores da comunicação de massa, mesmo assim pode se 

considerar como uma audiência de massa.  

Por isso, a comunicação empresarial, suas publicações e as práticas comunicacionais 

têm adquirido caráter jornalístico em função de sua periodicidade e contínuo alimento de seus 

receptores de fatos atualizados, fazem parte da rotina da empresa e da sociedade. Cada vez 

mais estas publicações são destinadas ao público interno ou externo e tratam dos mais 

variados assuntos, que obedecem aos interesses do público e são utilizadas como instrumento 

de ligação entre a organização, a sociedade e mercado que está inserida.  

A comunicação sempre esteve presente na vida das empresas. Dentro das 

universidades o processo é o mesmo: Com a globalização da economia e desterritorialização 

das práticas sociais é fundamental para as instituições se comunicar-se com a sociedade. Esta 

relação é necessária para várias funções: No entanto, Castells (1999, p.22) observa que entre 

estas várias funções, a possibilidade de formação da identidade da instituição, através de 

práticas comunicacionais, é um dos pontos mais relevantes. 

O autor explica a construção da identidade, como um processo de construção de 

significados com base em atributos culturais, ou ainda, em um conjunto de atributos culturais 

inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significados. Nesse sentido, 

ressalta a importância da afirmação da identidade da instituição, mesmo que haja outros 

fatores que também venham a determinar e afirmar a instituição perante a sociedade. A 

formação da identidade vai fazer com que a instituição seja legitimada perante a sociedade e 

seu público alvo. Reforçada uma característica da instituição, ela deve ser trabalhada e 

mantida como marca registrada da entidade e assim tornar a universidade dominadora e dona 

do seu espaço perante as demais instituições.  

A universidade, enquanto mundo institucional, é experimentada pelos indivíduos 

como uma realidade objetiva, que nada mais é que o processo pelo qual os produtos 
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exteriorizados da atividade humana assumem caráter de objetividade e nas instituições 

acontecem de forma bem particular de acordo com cada realidade e identidade, onde esta 

realidade é formada pelos mesmos indivíduos que a percebem. Em decorrência da 

objetivação, é que as instituições precisam formar sua legitimidade, os modos e práticas pelas 

quais possa ser explicada e justificada, o que vai gerar o reconhecimento social dessa 

instituição.     

 

 

2.2 DA COMUNICAÇÃO COMO FORMADORA DE IDENTIDADE 

 

 

Para dar conta do objeto desta pesquisa é necessária a compreensão da importância da 

formação da identidade da organização perante os seus públicos e também as formas de 

visibilização das mesmas. São estes fatores que vão delimitar as possibilidades da 

universidade de se anunciar na esfera pública através dos media, assegurados por fatores 

internos e externos.   

Rocha (2004, p. 61) lembra que, “a problemática comunicacional tem ocupado um 

lugar de destaque na atualidade, quando os dispositivos de comunicação constituem-se, 

progressivamente, em fórum privilegiado de visibilidade das ações humanas e servem para 

legitimar indivíduos e instituições”. As práticas de comunicação, neste sentido, passam a ser 

não só formadoras do social, mas também um marco estrutural de uma nova etapa do 

capitalismo, redefinindo identidades, instituições e processos sociais.  

Essa nova configuração do campo da comunicação faz com que as organizações e 

instituições adotem novos formatos organizacionais, além das rediscussões das estratégias de 

sociabilidade. A comunicação passa a ser organizadora do processo instituinte do espaço 

público, onde acontecem as ações e seus discursos nos mesmos papéis que as instituições lhes 

destinam, passando a gerenciar as regras impostas pela organização social. 

Neste sentido, reconhece-se que a formação da identidade vai organizar os 

significados que a instituição vai passar através das suas práticas comunicacionais para a 
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sociedade em que está inserida. A identidade como um produto de construção, a qual irá 

racionalizar o mercado e se comunicar com ele de forma intencional provocando enunciados 

tanto para público interno quanto externo.  

 Barichello (2001) sistematizou o conceito de identidade institucional e propõe que a 

identidade será legitimada explicando a instituição em todas as suas formas, tanto em suas 

políticas e práticas, como em seus elementos tradicionais que transmitem a vida diária da 

empresa universidade. A vivência da instituição através das suas práticas características à sua 

comunidade e também as suas representações a definem e formam a identidade coletiva, 

tornando a instituição presente legitimada na experiência do indivíduo e na sociedade.       

A legitimação da instituição será formada em sua totalidade das atividades rotineiras e 

também nos acontecimentos coletivos da instituição, que incluem também seu passado, 

retratando a memória da entidade, o presente e o futuro, que será uma perspectiva das ações. 

Entende-se que tanto a identidade coletiva como a individual serão legitimadas pela inserção 

das ações no contexto do universo simbólico da universidade, compreendida como uma fonte 

de renovação e local de busca do saber sustentada pela própria filosofia. 

 “A legitimação, então, visa explicar a ordem institucional outorgando validade a seus 

significados objetivados. Essas “explicações” constituem a história e a vivência cotidiana da 

coletividade em questão e são compostas tanto por elementos representacionais legitimadores 

quanto por elementos éticos de tradição” (BARICHELLO, 2001, p. 79). A legitimidade é 

então um critério fundamental do campo social em que a universidade está inserida, onde a 

visibilidade da mesma será assegurada pelas suas modalizações dos discursos, seus gestos e 

comportamentos.  A legitimação institucional explica e dá validade aos significados propostos 

pela instituição, o que vai desde a vida rotineira da organização até as políticas e práticas 

comunicacionais adotadas pela empresa.  

Completando a idéia, Rocha (2004, p. 67) diz que a universidade “é um campo 

acadêmico” que está inserido em um espaço social e possui suas especificidades, sendo ao 

mesmo tempo, complexa e diferenciada. A autora reforça ainda que o campo do media ao 

mesmo tempo que tem seu papel reforçado nas sociedades desenvolvidas, assume uma forma 

multifacetada e pode gerir vários setores da organização. Desta forma, acreditamos que a 

comunicação vai gerar a visibilidade da empresa ou instituição tratando os vários setores e 

adequando as estratégias para melhor formar a identidade das mesmas. 
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Compreende-se que é instalada uma nova racionalidade nas relações sociais e a 

universidade torna-se um lugar por excelência do novo saber, fonte de renovação e 

transmissão do conhecimento. O local universidade, desde que se instala, é considerada 

detentora de uma ordenação e hierarquia do conhecimento, perante isso ela precisa se 

legitimar e confirmar estes parâmetros. Ou seja, construir sua identidade própria, 

representativa de suas especificidades e perfil. 

Esta tarefa não é muito simples. Com a modernidade, observou-se a complexidade da 

instituição universitária, desde a abertura de suas portas, a democratização das propostas e a 

constante diferenciação pelos projetos locais e regionais. Para Barichello (2001, p. 80) “na 

modernidade, a ciência era auto-referente e legitimada pela filosofia enquanto, na época 

contemporânea, cada vez mais, afirma-se uma concepção operacional do saber, na qual a 

ciência é tida como uma tecnologia intelectual”. 

Isto significa pensar que hoje o saber é o principal foco de produção nos países 

desenvolvidos e um ponto ainda problemático num país em desenvolvimento como o Brasil. 

A universidade atualmente enfrenta o desafio da geração do conhecimento, pois a competição 

mundial pelo poder torna a universidade um elemento estratégico que foca novos olhares.  

A lógica racional é trocada pelas interações entre a sociedade, a tecnologia e o 

mercado, fazendo com que apareça uma nova instituição, ainda em construção que gera 

desconforto entre a comunidade universitária. A instituição passa a ser reconhecida pela sua 

permanência, mesmo com universidade em movimento, onde estruturas tradicionais precisam 

passar por reformas que visam não mais as hierarquias e sim, o mercado. 

“Pensar uma instituição (reconhecida pela sua permanência) como a           

universidade em movimento, é difícil. Uma analogia que nos parece propicia é a do 

templo submetido a uma profunda reforma. Reforma estrutural, que implica 

alteração cor da pintura, colocação de novos tijolos e disposição diferenciada dos 

móveis, mas que assusta menos por modificar o aspecto físico e mais por que 

também altera o modo de rezar. Implica, inclusive, na mudança do endereçamento 

das preces: um dia rezou-se para a Igreja, outro dia para o Estado e agora, como tudo 

parece indicar, reza-se para o Mercado”.  (BARICHELLO, 2001, p. 81). 

Trata-se, portanto de uma disputa mercadológica que envolve visibilizações e 

anuncialidades. Por isso, as práticas comunicacionais estão tão engendradas no mundo das 

universidades. Essas são transformações determinam processos de legitimidade e/ou 

deslegitimação. 

O critério de desempenho é colocado como um novo dispositivo legitimatório, 

esquecendo do discurso humanista-liberal do Estado e do capital, fazendo com que a relação 
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entre sociedade e saber se exteriorize e cresça em importância para tentar justificar as práticas 

da instituição.  

 Pode-se entender este processo, também pela via da busca do entendimento do que é 

identidade. O conceito retirado do dicionário, diz: “é a qualidade de idêntico; o conjunto de 

características próprias e exclusivas de uma pessoa, como nome, idade, estado, profissão, 

sexo, defeitos físicos e impressões digitais...”. Mas, para finalidade deste trabalho, é 

importante destacar o conceito vindo da semiologia que refere a “identidade como um 

conjunto de marcas que estruturam o modo de ser dos indivíduos e junto a isto o conjunto de 

senhas através das quais os indivíduos se permitem ser identificados e também identificar” 

(ROCHA, 2004).  

Posto isso, a identidade do individuo ou instituição é o conjunto de informações que 

forma e constrói simbolicamente um ponto de referência para os públicos externo e interno. 

Ela forma os significados da empresa perante a sociedade, com base no atributo cultural ou 

conjunto de atributos culturais, que se relacionam e formam os conceitos referentes à 

entidade. 

 Para Castells (1999), é possível que hajam múltiplas identidades, por isso para ele é 

necessário uma separação entre o que é a identidade e o que é o papel ocupado. As 

identidades são definidas como fontes importantes de significado, pois promovem a 

autoconstrução e individualização o que organiza os significados e os papéis organizam as 

funções.  

 O autor defende que a construção social da identidade é formada em um contexto 

reforçado por relações de poder. E separa de três formas a identidade coletiva: “identidade 

legitimadora”, “identidade de resistência” e “identidade de projeto”. 

Resumidamente conceituando Identidade Legitimadora, é a identidade inserida pelas 

instituições dominantes da sociedade com o intuito de potencializar e racionalizar sua 

dominação aos atores sociais. Identidade de Resistência é aquela criada por atores sociais que 

apresentam posições ou condição desvalorizada e/ou estigmatizada pela lógica da dominação 

e forma uma proteção de resistência e manutenção com base em princípios diferentes dos 

aconselhados pelas instituições a sociedade. E “Identidade de Projeto” é aquela onde os atores 

sociais fazem uso de qualquer tipo de material cultural disponibilizado e constroem uma nova 
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identidade, sujeita a redefinir a sua posição na sociedade, feita com o objetivo de modificar a 

estrutura social. 

As práticas comunicacionais são, em parte, responsáveis pela construção das 

diferentes formas de identidade. No caso das IESs, as assessorias de comunicação buscam 

esta produção de identidade através da geração de notícias que marquem, nas entrelinhas, um 

perfil educacional. A sociedade contemporânea é, cada vez mais, construída e mediada por 

procedimentos e conteúdos midiáticos e a realidade pública e dos mercados competitivos 

exige a existência de um vínculo entre as noticias do campo jornalístico e o conhecimento que 

as pessoas têm do mundo.  

Ou seja, a realidade especifica de uma dimensão coletiva, partilhada socialmente além 

da esfera íntima privada. É a tendência da sociedade humana, buscar o conhecimento a partir 

de um ponto de identificação e agregação com um suporte material concreto ou virtual, mas 

uma relação aberta e de confiança. As assessorias de Comunicação das IESs vão procurar 

aprofundar estes vínculos e fortalecer a identidade das instituições através de seus estudos e 

mapeamentos de público e ações determinadas. 

 A visibilidade da instituição é, portanto um produto de uma construção, que considera 

os campos midiáticos e sociais que contextualizam os processos e práticas comunicacionais 

nas sociedades mediatizadas. Sendo assim, comunicar não é somente passar uma mensagem 

ou informação, mas principalmente, a forma como isso é feito. Rocha (2001, p.79) propõe que 

“A comunicabilidade da universidade percebe nos meios de comunicação social, a 

possibilidade de mediação da informação na sua interlocução com a esfera pública. E a mídia 

sabe que seu poder está na sua condição de mediação”.  

A legitimação das instituições na sociedade midiatizada, cada vez mais, resulta em 

mudança das práticas comunicacionais mais tradicionais ou quase que inexistente em algumas 

organizações. As assessorias proporcionam aos seus assessorados um diagnóstico das 

necessidades, apresentando estratégias de visibilidade, operando em situações de necessidade 

de legitimação. 
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3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 

A comunicação se faz presente desde o principio de todas as organizações. Assim 

sempre esteve na história das empresas de forma mais ou menos significativa. No principio 

era conhecida como Assessoria de Imprensa, devido a globalização e as constates mudanças 

de mercado, mais especialidades foram se integrando para um mesmo objetivo, chegando ao 

conceito abrangente chamado Assessoria de comunicação e em alguns segmentos conhecida 

como Comunicação Empresarial. 

O início do jornalismo empresarial, conforme Torquato (1987) nasce com as 

transformações culturais e econômicas sofridas durante a revolução industrial. Neste período, 

as mudanças sociais que ocorreram em conseqüência do rápido desenvolvimento tecnológico 

percebido na Europa em meados do século XVIII até o início do século XX. O grande 

crescimento por parte das indústrias e a automação dos serviços fizeram com que as relações 

patrão e empregado sofressem uma ruptura, além disso, houve uma especialização das 

empresas aumentando a complexidade delas e causando divisão do trabalho e conseqüente 

segmentação interna. Estes, entre outros fatores tornaram complicado o entendimento dos 

funcionários, de suas posições em relação à empresa. Associados a produção de massa e as 

dificuldades de produção às exigências do mercado, começaram a fazer com que as empresas 

se voltassem à procura de meios de se comunicar com os seus públicos, a fim de esclarecer os 

mal entendidos e também se tornarem conhecidas.    

Já Mafei (2004), faz um histórico das Assessorias de Imprensa no Brasil e mostra que 

os primeiros registros da atividade no país foram no inicio de século XX, pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, durante a gestão do presidente Nilo Peçanha (1909-1910). 
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O anarquismo italiano e espanhol que chegou a São Paulo, junto aos primeiros 

imigrantes, faz contrapartida às iniciativas empresariais com a distribuição de panfletos nas 

portas das fabricas e a edição de jornais operários. Para a autora estes acontecimentos 

estimularam o desenvolvimento de outros veículos por parte da indústria. A GM do Brasil 

lançou a revista General Motors em 1926, motivada pelos fatos relatados, a revista era 

distribuída mensalmente a todos os operários e teve vida longa, segundo Torquato (1987, pg. 

27). A revista “Nossa Estrada” publicada em 1929 pelos funcionários da Estrada de Ferro 

Sorocaba, era mantida por assinaturas de empregados e também por anúncios. Apesar de 

“Nossa Estrada” ter perdido as características de jornalismo empresarial em função da 

cobrança de assinaturas e veiculação de anúncios pagos, que a descaracterizam como 

jornalismo empresarial, ainda assim pode ser considerada precursora dos jornais e revistas de 

empresa.    

A “Voz do Brasil”, programa transmitido até hoje, é um claro exemplo do maior 

movimento feito com o objetivo de unir as práticas governamentais e de assessoria de 

imprensa para levantar a imagem pública de um governante, isso causado pela revolução de 

1930 e a chegada do governo Getúlio Vargas. A autora destaca ainda a iniciativa privada 

representada pela Wolkswagem, como a pioneira no país a convidar jornalistas parar 

estruturar e coordenar seu Departamento de Imprensa, em 1961.  

Neste período, são implantados os primeiros cursos de Comunicação no Brasil, logo 

na década de 70 chegam os profissionais ao mercado e surgem mudanças representativas em 

relação à cultura de comunicação nas empresas, tornando mais aparente a importância da 

Comunicação Empresarial. 

Na década de 80 com a retomada da democracia e um maior número de graduados 

pelas faculdades de Comunicação, as assessorias começaram a ter maior importância nas 

organizações e começam também a atrair profissionais de jornalismo, publicidade e relações 

publicas. Ainda na década de 80, podemos destacar no andamento das assessorias de 

comunicação, foi a abertura da Rhodia, que elaborou sua Política de Comunicação Social, 

como comenta Nogueira, (2008, pg. 9) na gestão de Edson Vaz Musa na presidência e sob a 

responsabilidade de Walter Nori, sendo uma iniciativa pioneira no mercado e a primeira 

empresa a sistematizar e tornar público seu projeto de comunicação. 

Para Bueno (2003, p.03) o assessor de imprensa ganhou atribuições muito mais 

complexas com o desenvolvimento da indústria de comunicação. A mudança de perfil para o 
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autor tem a ver também com o novo papel da própria comunicação dentro das organizações, 

que se tornou muito mais estratégico. Com o mercado cada vez mais competitivo, é natural 

que o assessor faça, cada vez, mais trabalhos para empresas que começam a despertar para a 

influência de uma assessoria de comunicação estruturada e bem coordenada, que irá mostrar 

ao cliente como deve se relacionar com a mídia.  

Muitos confundem o espaço editorial com publicidade, assessor de imprensa tem a 

função de intermediário entre organização e imprensa. Ele estimula as matérias, “cria” as 

pautas para que o assunto seja de interesse para ser publicado.  

Posto isso, acredita-se que atualmente além da profissionalização e vinculação do 

profissional à área, as assessorias não bastam mais para as empresas. É preciso que se 

constitua nas Assessorias de Comunicação, incluindo a assessoria de imprensa, o marketing, 

os eventos e a publicidade de forma integrada e planejada. Fica cada vez mais claro que 

muitas empresas, governos e entidades recorrem ao trabalho de um assessor para divulgar 

suas ações, como forma de “melhorar a imagem”. São assuntos de interesse público, mas que, 

sem o trato de um bom assessor, nem sempre seriam levados espontaneamente a 

conhecimento da sociedade pelas mídias. 

 

 

3.2 CONTEXTO ATUAL 

 

 

É visível a ampliação do trabalho das assessorias de comunicação. Do conjunto de 

atividades isoladas que eram realizadas, a área evoluiu na busca de um processo integrado 

para melhorar a relação organização e públicos de interesse. Hoje, a comunicação 

organizacional volta seu foco para o negócio, visando promover estratégias que tragam para a 

empresa ou instituição assessorada, um retorno. Nesta busca prioriza ações que são dirigidas 

para o público interno, externo e que vão fortalecer sua imagem e formatar sua identidade 

perante a sociedade. 
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Para Nogueira (2008, p. 10) “as assessorias de comunicação já ocupam posições 

superiores nas empresas e Instituições ou estão se fortalecendo para subir a esse novo 

patamar, tornando-se um artifício significativo do processo de inteligência das organizações”. 

Isso demonstra que, cada vez mais, as assessorias de comunicação estão recebendo a 

confiança das organizações e reconhecimento dos resultados que podem ser obtidos com a 

instalação das assessorias de comunicação dentro das empresas. 

Com isso, o setor tem lançado mão das novas tecnologias e da abertura das empresas 

para este campo do jornalismo, para fortalecer a atividade e agregar resultados para seus 

assessorados. Buscando elevar ao máximo a proximidade da instituição ou organização com a 

sociedade, as assessorias voltam suas ações para os públicos de interesse, utilizando banco de 

dados gerados pela internet e/ou pesquisas de mercado, o crescimento de mídias alternativas, 

estudos sobre as formas de melhor comunicar e projetando uma organização para os 

procedimentos na realização e divulgação de eventos. Esse trabalho está fazendo com que as 

organizações atentem para a importância da estruturação de uma assessoria de comunicação 

dentro da empresa e não mais uma prestação de serviço conforme a demanda.  

A profissionalização tem tomado conta das empresas que prestam consultorias e 

também dos setores que cuidam deste departamento em organizações públicas, também nas 

privadas, assim como nas redações dos veículos de comunicação. A comunicação 

organizacional é considerada uma ferramenta para o desenvolvimento e crescimento de 

qualquer organização, fazendo um papel de ligação entre a comunidade e o mercado, 

resultando também no aumento de faturamento da empresa.  

É uma tendência do mercado competitivo, as organizações passam a formar seus 

setores de comunicação que atendem desde a organização e divulgação dos eventos, passando 

pelos veículos de comunicação interna e assessorias de imprensa até a colaboração junto à 

direção na tomada das decisões. 

Pessoa (2009) avalia que a comunicação integrada está sendo incorporada pelas 

empresas por ser uma atividade que analisa e planeja diversas ações, não só gerenciando a 

parte publicitária da empresa, mas principalmente as estratégias de comunicação com o 

público interno e externo. Modificando o molde tradicional de comunicação organização com 

os clientes, por exemplo, com os comerciais publicitários, fazendo com que apareça o lado 

mais humano da entidade, como a divulgação de projetos sociais que são uma tendência nas 

grandes empresas.  
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Quando a organização se propõe a desenvolver um plano de comunicação, ela está 

auto conhecendo-se, delimitando as suas políticas, diretrizes e conhecendo também o contexto 

em que está inserida. Entende-se que, com o tempo, isso se torna uma exigência tanto do 

público como da concorrência, uma atualização necessária que irá resultar em renovação e 

lucros. 

A comunicação integrada tem sido usada como uma ferramenta para trabalhar a 

imagem do cliente, através de um plano de comunicação estratégica, que faz o diagnóstico da 

empresa em primeiro lugar e logo a seguir um mapeamento do público alvo. Cada empresa 

faz uso de um plano específico que leva em consideração as suas particularidades, sendo um 

planejamento exclusivo que influencia todo processo de comunicação. 

A autora observa ainda que quando falamos em organização, fazemos referência 

também a entidades e instituições públicas e privadas. Na Comunicação, entendemos que o 

termo organização pode ser usado para o cliente em geral, considerando as particularidades de 

cada um. Atualmente, o mercado está à procura de ferramentas de comunicação e marketing, 

bem como as assessorias de imprensa, comunicação interna, produção de publicações 

corporativas, mala direta, realização de eventos, publicidade e propaganda, dentre outras 

atividades.  

As ações das assessorias decorrem da demanda e do público alvo, sempre fazendo uso 

da ética e conduta coerente com a filosofia da instituição. Ações isoladas, sem estudo prévio 

de público alvo e produto a ser divulgado, derivam em resultados dispersos e de pequeno 

alcance.  

Canais diversos de Comunicação pessoal e impessoal são utilizados atualmente pelas 

empresas, mas Pessoa observa que é preciso tomar cuidado com o meio de comunicação 

escolhido para a comunicação da empresa com seus públicos. A análise do público que se 

pretende atingir é um dos principais pontos a serem observados. Em empresas que possuam 

colaboradores de diferentes níveis de escolaridade que atuam em todos os setores, é 

necessário analisar os melhores veículos a serem utilizados. A linguagem utilizada também 

deve ser direcionada para que todos entendam a mensagem corretamente e assim a 

comunicação vai fazer o seu papel e “falar a língua” do seu público alvo. 

Durante muito tempo a Comunicação era unilateral, o emissor passava a mensagem, 

utilizava os veículos sem se preocupar com os resultados do processo. O receptor por sua vez 

era passivo e não se manifestava ativamente durante o procedimento comunicacional, situação 
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que não cabe mais no contexto em que vivemos hoje. O público está alerta e aberto a 

opiniões, críticas e sugestões, formato que possibilita a organização uma adaptação as 

necessidades e vontades do público alvo. Agora o processo segue com uma a comunicação 

mais eficiente, onde o retorno obtido dos receptores é valioso para considerar não só a força 

da Comunicação, mas também a imagem da empresa e os ajustes que devem ser 

providenciados. 

O meio empresarial está sujeito a mudanças diárias e os resultados da Comunicação 

devem ser analisados permanentemente. A partir disso é que será avaliado o plano de 

comunicação e assim, visto se ele está, sendo eficaz ou não, se ele realmente está fortalecendo 

a imagem institucional da empresa e transmitindo da forma correta o conceito que a empresa 

pretende passar para os seus públicos, sejam eles à imprensa, funcionários ou clientes. 

Com a proximidade do século, XXI a comunidade empresarial brasileira experimenta 

um grande desafio e também uma série de oportunidades. A postura histórica dos mercados 

fechados tem dado lugar às exigências de um novo mercado globalmente competitivo. A 

economia interligada pelas redes eletrônicas em tempo real, a formação de blocos econômicos 

como o MERCOSUL, faz com que as empresas entrem no mercado competitivo e comecem a 

competir com diversas empresas e também a atender as exigências destes novos mercados. 

Nenhuma organização vai querer ver-se fora da competição. Os avanços tecnológicos, 

comerciais e nos mercados financeiros tem acontecido de forma rápida e as empresas 

precisam seguir o ritmo para não ficar obsoletas. Mesmo dentro dos limites regionais, essas 

novas ferramentas associadas às tecnologias da informação, melhoram os processos e 

promovem interação com os públicos alvos das organizações transformando antigas 

organizações em modernos empreendimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

4 A PRODUÇÃO DE NOTICIAS DAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES 

 

 

4.1 A METODOLOGIA 

 

 

As técnicas e metodologias utilizadas nesta pesquisa são de caráter qualitativo, pois se 

trata de interpretar semelhanças e diferenças de rotinas produtivas de duas assessorias de 

comunicação. Para dar conta desta proposta, inicialmente “desceu-se a campo” para 

radiografar as práticas comunicacionais de duas Instituições de Ensino Superior de Santa 

Maria: UNIFRA e FAMES. 

 Para muitos pesquisadores, o trabalho de campo fica circunscrito ao levantamento e a 

discussão da produção bibliográfica existente sobre o tema de seu interesse. Esse esforço de 

criar conhecimento não desenvolve o que originalmente consideramos como um trabalho 

propriamente dito. (GIL, 2002, p.52) 

Portanto, a idéia do trabalho de campo é estabelecer um confronto entre as teorias e 

pressupostos do pesquisador e a realidade propriamente dita, na intenção de obter 

conhecimentos e interações que não poderiam ser resultantes da investigação bibliográfica.  

No intuito de descobrir como funcionam as práticas comunicacionais das IESs, 

escolheu-se como técnica de pesquisa a observação e a entrevista semi-estruturada com 

jornalistas assessores de comunicação destas duas IESs. 

Para Gil (2002), a pesquisa é apresentada como a utilização de um procedimento 

racional e sistemático que objetiva encontrar respostas aos problemas levantados. O autor 

ressalta ainda que o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de método científico. 

A entrevista é um instrumento de investigação, mediante a conversação, estruturada 

com perguntas que possa gerar respostas contribuindo na coleta de informações, através de 
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temáticas recorrentes de problemas ou pesquisa. O objetivo da utilização da entrevista é 

averiguar fatos e obter informações com consistência, pois sua vantagem é poder conhecer as 

geradoras de informação, tendo contato pessoal com elas. Neste caso, as entrevistas foram 

estruturadas deixando espaço para que novas perguntas surgissem e complementassem as 

respostas.  

A partir das respostas dos profissionais, foi feito o mapeamento das rotinas de cada 

IES. Para Gil (2002), é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações. 

 

 

4.2 A EXPERIÊNCIA DA FAMES (FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA) 

 

 

A Faculdade Metodista de Santa Maria (FAMES) faz parte da Rede Metodista de 

Educação do Sul que nasceu da fusão entre as instituições de ensino metodista do Rio Grande 

do Sul: Colégio Metodista Americano e Centro Universitário Metodista do IPA, Porto Alegre; 

Colégio Metodista União, Uruguaiana e Colégio Metodista Centenário e Faculdade 

Metodista, Santa Maria. A instituição é dirigida por um Conselho Diretor, que representa a 

Igreja Metodista e uma Direção geral, no organograma da Rede Metodista a Coordenadoria de 

comunicação está diretamente ligada a Direção Geral. 

A Coordenadoria de Comunicação e Marketing da Rede Metodista de Educação do 

Sul abrange um público diverso, como: crianças desde a educação infantil até o ensino 

fundamental, passando pelo ensino médio (adolescentes e pais de alunos das diferentes faixas 

etárias), público adulto das instituições de ensino superior e colaboradores da Instituição.   

 Até o ano de 2007 o trabalho era realizado por professores da área de 

administração/marketing. Posterior a isso, a assessoria possuía uma estagiária de jornalismo e 

um funcionário responsável pelo vestibular. A Assessoria de Comunicação do Instituto 

Metodista Centenário (Colégio Metodista Centenário e Faculdade Metodista de Santa Maria - 
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FAMES) foi constituída oficialmente em março de 2007, com a entrada da jornalista Ana 

Paula Nogueira. Ana Paula é encarregada do setor que possui também um funcionário 

responsável pelo vestibular e uma funcionária responsável pelos eventos. A assessoria de 

imprensa conta ainda com uma estagiária.  

A Assessoria de Comunicação do IMC compreende os seguintes setores: Assessoria 

de Imprensa, Eventos, Marketing e Vestibular. A parte publicitária é feita pelas 

agências internas de publicidade da Rede Metodista de Educação do Sul e Rede Metodista de 

Educação (nacional). Todos os materiais publicitários referentes à Santa Maria são feitos na 

agência e passam obrigatoriamente pela revisão e aprovação da Assessoria de Comunicação 

de Santa Maria.  

Descrevendo de forma objetiva o papel da Coordenadoria de Comunicação e 

Marketing no contexto organizacional, segundo informações da própria instituição, consiste 

em planejar e executar estratégias de comunicação via ações de jornalismo, marketing e 

eventos, seguindo as orientações da Direção Geral. Intermediar as relações institucionais com 

a agência de publicidade.  

O quadro funcional da Rede é composto por jornalistas, publicitários e profissionais 

com graduação em Administração, Relações Públicas e Turismo, além de auxiliares 

administrativos sem formação específica. Há uma jornalista que coordena a Comunicação 

como um todo e cada um dos setores mencionados possui um supervisor com formação na 

área específica em que atua.  

Neste sentido, as atividades da Assessoria de Imprensa da Rede Metodista são propor 

e desenvolver pautas jornalísticas, intermediar relações entre a instituição e a mídia, produzir 

releases, cobrir eventos institucionais, realizar clipagem, organizar entrevistas coletivas, 

analisar e acompanhar o conteúdo do site institucional, produzir graficamente os veículos 

impressos e atender as demandas de produção gráfica da instituição. 

 Na parte de assessoria de imprensa de Santa Maria, tem o 1) site do Colégio 

Centenário e da FAMES, que são produzidos e atualizados com informações de SM, 

conforme a demanda que ocorre quase que diariamente, 2) a revista (TRIO) que engloba as 

três escolas da rede Colégios Metodistas Americano, Centenário e União, obedece a 

periodicidade semestral e 3) o Jornal Metodista do Sul, que também tem periodicidade 

semestral, doze páginas e tiragem de 8000 exemplares e é produzido em conjunto entre IPA e 
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FAMES, onde a assessoria de Santa Maria faz algumas matérias e envia para Porto Alegre, 

que aprova ou não as sugestões. A edição é feita por eles que depois enviam para Santa Maria 

as páginas diagramadas e editadas para correção.  

Já os materiais publicitários e de eventos são feitos conforme a demanda, as 

campanhas de matrículas (colégio) acontecem no período de setembro a fevereiro e as 

campanhas de vestibular nos concursos de inverno e verão. Esses materiais são produzidos na 

agência de publicidade da rede, que fica em Porto Alegre, assim como os demais materiais 

gráficos de eventos. 

O setor de eventos produz todos os eventos da instituição e também faz o 

acompanhamento no dia da atividade, escreve cerimonial, faz orçamentos, etc. A Central de 

Atendimento Telefônico e o setor de Audiovisual também integram a comunicação, mas 

nestes casos é feito um trabalho mais operacional do que estratégico.  

Atualmente, os responsáveis pela assessoria de comunicação da FAMES são a 

Jornalista Ana Paula Medeiros Nogueira, encarregada da Assessoria de Comunicação, 

Alexandre Martins Marques, encarregado do vestibular, Carina Bohnert, responsável pelo 

setor de eventos e Letícia Sarturi Isaia, estagiária da assessoria de comunicação.   

  

A proposta da assessoria de comunicação da FAMES é trabalhar a comunicação 

interna e externa da instituição. Vivendo um contexto em que as 

instituições/empresas/entidades precisam comunicar-se com a sociedade. Dessa forma, a 

Assessoria de Comunicação possui hoje um papel estratégico, pois engloba segmentos 

fundamentais para as instituições como Assessoria de Imprensa, Marketing, Eventos, 

Publicidade, o que contribui significativamente para a imagem institucional. 

 

 Ana Paula Nogueira que coordena a assessoria em Santa Maria avalia que hoje a 

FAMES ainda não possuí a equipe ideal para trabalhar na perspectiva de uma assessoria de 

comunicação integrada que atue de forma planejada com base em pesquisas, dados e 

observações do cenário local e regional. Mesmo assim, busca o melhor em termos de 

comunicação dentro dos cenários em que está colocada a instituição e no contexto das 

campanhas institucionais anuais que são realizadas.  
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4.3 A EXPERIÊNCIA DA UNIFRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO) 

 

 

A Unifra conta com o trabalho de assessoria de imprensa desde 1995. A atividade é 

desenvolvida por um jornalista profissional, que atende a instituição na forma de prestação de 

serviços. Com o crescimento da universidade, a dimensão assumida pela instituição e também 

por fatores internos e externos perceptíveis no dia-a-dia, tornou-se necessária a presença de 

profissionais de comunicação que estivessem vivenciando a rotina diária dentro da empresa. 

Neste momento, surgiu a Assessoria de Comunicação. 

Até julho de 2008 a parte de comunicação da UNIFRA, não apresentava uma forma 

estruturada, não tinha uma equipe específica para o setor. Assim funcionou durante quase toda 

a história da instituição, até meados do ano de 1995. A partir daí foi contratada uma empresa 

de assessoria de imprensa para dar suporte ao relacionamento da UNIFRA com os veículos de 

comunicação. A empresa prestava o serviço sempre que era acionada pela administração em 

momentos que ela acreditava ser necessária alguma intervenção na mídia, normalmente 

realizado em forma de releases.  

Em agosto de 2006, a instituição percebe a necessidade de organizar o setor 

proporcionando um melhor atendimento à comunicação e contrata uma profissional de 

relações públicas (RP). Essa profissional atua dentro da empresa desenvolvendo ações de 

comunicação interna, em conjunto com o assessor de imprensa durante um ano, mas ainda 

existia uma possível falha nesse processo, pois um setor ainda se mantinha distante do outro e 

a linguagem adotada por esses profissionais em nome da instituição, muitas vezes, não era a 

mesma.  

Então, a instituição opta por voltar a utilizar o assessor de imprensa quando julga 

necessária sua intervenção. Deixando também sob a responsabilidade do assessor a confecção 

e editoração do Jornal da UNIFRA, publicação bimensal com notícias e acontecimentos do 

cotidiano acadêmico, artigos enviados por professores ou matérias de interesse para o 

assessor, que faz a triagem e transforma em textos jornalísticos para editar no jornal.  

Em julho de 2008 foi contratado um publicitário, que começa a fazer uma avaliação 

dos processos comunicativos da instituição e um levantamento das principais necessidades e 
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demandas de maior urgência. Em novembro do mesmo ano uma profissional de relações 

públicas é contratada, iniciando o trabalho de planejamento de ações a curto, médio e longo 

prazo. Posteriormente, a este processo de avaliação, a assessoria de comunicação passou a 

desenvolver estratégias de atuação, buscando atingir, inicialmente, àqueles pontos que 

estavam vulneráveis ou com carência de organização. 

A partir daí a Assessoria de comunicação estabeleceu uma organização para os 

procedimentos de confecção do Jornal UNIFRA, lançamento das edições e organização do 

recebimento dos textos, artigos, notas e sugestões de matérias. A divulgação de eventos 

(palestras, simpósios, congressos, atividades culturais, etc.) também está a cargo da 

assessoria, embora não seja ela a organizadora dos mesmos. Cabe, apenas, à parte 

comunicacional, repassar os projetos dos eventos aprovados pelas pró-reitorias, para que a 

comunidade acadêmica fique sabendo destas atividades. Nesse sentido, a assessoria de 

comunicação faz circular a informação e também informar ao jornalista, prestador de 

serviços. A ele, cabe o contato com os veículos de comunicação que possam se interessar em 

noticiar as informações, bem como dos veículos internos: a TV UNIFRA, a Agência Central 

Sul de Notícias e o site institucional. 

Desta forma, o trabalho da assessoria de comunicação da Unifra tem destacado alguns 

pontos como a gestão institucional, pois estas ações tem produzido maior inserção da Unifra 

no mercado competitivo e tem atuado nas diversas atividades institucionais. 

Na segunda metade de 2009, a Assessoria de Comunicação da Unifra continua em 

processo de estruturação e até o atual momento vem desempenhando um papel importante no 

que diz respeito à divulgação dos acontecimentos na instituição. O planejamento a longo 

prazo e ações de comunicação mais amplas ainda não foram possíveis de serem concretizadas, 

em virtude da demanda de tarefas diárias ter se tornado excessiva e algumas vezes as 

atividades serem feitas em caráter de emergência, tornando o planejamento secundário. 

A Unifra possui um plano de desenvolvimento institucional bem definido, o que 

favorece o desenvolvimento de ações de comunicação. Mas, ainda se percebe uma série de 

dificuldades que impedem que as informações essenciais para o planejamento dessas ações 

cheguem até a Assessoria. Existem muitas atividades que acontecem sem o conhecimento 

prévio dos assessores, muitas informações não chegam ao alcance destes que acabam 

deixando de divulgar atividades que poderiam ter sido avaliadas pelos profissionais de 
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comunicação e que amenizariam situações passiveis de se tornarem em crise dentro e fora da 

instituição. 

           Hoje o setor de Assessoria de Comunicação da UNIFRA conta com um publicitário, 

Argeu Rossi Carvalho, uma Relações Públicas, Laura Beatriz Hartmann e um jornalista, 

Ludwig Larré. Estes respondem pelos seguintes materiais: o site da instituição que tem o 

conteúdo analisado diariamente e é atualizado com a mesma periodicidade; Para a produção 

do Jornal da UNIFRA existem reuniões antes da coleta de material e durante o processo de 

edição, que possui circulação em média a cada três meses; os materiais institucionais que 

partem da Reitoria (revista, folder, vídeo etc.), apresentam uma periodicidade conforme a 

demanda; as campanhas institucionais também obedecem à necessidade. Outros materiais 

podem ser solicitados diretamente, como por exemplo, folders para algum curso de graduação 

- a Assessoria não produz o material, mas  auxilia, participa de reuniões, sugere conteúdo.  

A equipe ainda não se responsabiliza integralmente por estes materiais (folders de 

cursos, por exemplo) em vista do número reduzido de pessoal e o tempo por causa da 

demanda de trabalho que aumentou. Alguns destes materiais são produzidos em parcerias, por 

exemplo, com a agência contratada ou com outros setores da UNIFRA como a Editora, Gema 

ou TV UNIFRA. 

O objetivo do trabalho de comunicação da UNIFRA  é alcançar o planejamento prévio 

com uma visão global de todo processo. Ou seja, não apenas receber o pedido de produção 

dos materiais de divulgação e produzi-los, mas também analisar a necessidade do material, o 

público a que vai ser dirigido, como será trabalhado o conteúdo, quantas peças serão 

necessárias, como será a distribuição/veiculação, entre outros aspectos.  

Destas propostas, os produtos articulados pela assessoria de comunicação da Unifra, 

são: 1) O Jornal da Unifra apresenta uma periodicidade de distribuição a cada três meses, 

diagramada em média com 16 a 20 páginas e tiragem de 3.500 exemplares, 2) Site 

Institucional, atualizado diariamente e 3) Folders e demais materiais institucionais (vídeos, 

revistas, materiais de divulgação de eventos de cursos e etc.) são confeccionados conforme a 

demanda e criados pela Agência de Publicidade, brifados pela assessoria de comunicação. 
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

Deste conjunto de material mapeados e observados nas assessorias, pode-se identificar 

pontos em comum e diversidades de práticas comunicacionais nas rotinas produtivas das duas 

assessorias de comunicação. 

 

 

4.4.1 Fatores comuns 

 

 

Os fatores de semelhança das assessorias dizem respeito a: 

Em análise do quadro de funcionários, verificou-se que ambas tem profissionais 

formados em Comunicação Social trabalhando nas práticas comunicacionais. 

Observou-se também que as duas instituições possuem uma estrutura física destinada a 

abrigar o setor e promover uma melhor condição de trabalho aos profissionais responsáveis. 

Com referência aos produtos jornalísticos utilizados pelas Instituições, constatou-se 

que ambas produzem produtos jornalísticos: Jornal e site institucional visando o 

fortalecimento de suas identidades. Outro ponto em comum verificado é a circulação das 

informações nos sites das duas IESs, onde os dois veículos são alimentados com informações 

quase que diariamente. 

Os materiais institucionais das duas IESs, como por exemplo, folders e vídeos são 

confeccionados pelas respectivas agências de propaganda contratas pelas Instituições, 

supervisionadas pelas assessorias. Assessorias estas que possuem uma relação direta e estreita 

com a administração superior das Instituições de ensino.  

Quanto as estruturas de divulgação de eventos, as duas instituições têm um setor 

especifico para a organização dos eventos internos, porém o trabalho é feito em conjunto com 

as assessorias, pois a divulgação dos mesmos fica a cargo delas. 
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Na forma de coleta de informações para alimentação dos seus veículos de 

comunicação, constatou-se que em ambas o modo de recepção das informações é feito via e-

mail e telefone. Não se percebeu o hábito de buscar, nas fontes/origem as informações.     

   

 

4.4.2 As diferenças 

 

 

Verificaram-se diversidades na estruturação das duas assessorias de comunicação 

estudadas, como segue: 

A agilidade e autonomia das assessorias são diferentes. Enquanto a UNIFRA tem sua 

assessoria estruturada junto “a base decisória”, ou seja, no mesmo espaço físico onde está 

instalada a administração superior/reitoria, a FAMES tem sua estruturação majoritária em 

Porto Alegre, na sede da Rede Metodista. Esta diferença resulta em situações observadas que 

refletem as propostas de cada IES. A UNIFRA divulga apenas o seu mundo acadêmico, 

enquanto a FAMES divulga o Colégio Centenário, o seu mundo acadêmico e de outras IES 

pertencentes ao grupo. 

Com relação aos produtos jornalísticos das IESs a FAMES tem um produto a mais em 

relação à Unifra, trata-se da Revista TRIO. No entanto, a UNIFRA dispõe de outros recursos 

como a TV Unifra que apresenta programas institucionais, de notícias e entretenimento, os 

quais produzem uma vida acadêmica de experiência prática aos alunos, além de fortalecer a 

imagem e identidade da instituição perante a sociedade. A agência Experimental de Noticias é 

outro diferencial da UNIFRA, apesar dela não ser subordinada a Assessoria de Comunicação 

da instituição e sempre que possível é feito um trabalho conjunto entre os dois setores. Possui 

ainda a Gema, que atende a IES. Estes “recursos” podem ser considerados como produtos, 

uma vez que são decorrentes da existência dos Cursos de Comunicação Social Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda na sua grade de cursos de graduação. 

  Outra diferença observada é quanto à produção do Jornal da Rede Metodista do Sul, o 

qual é produzido em parceria entre o IPA e a FAMES, onde a Assessoria de Santa Maria 
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sugere algumas pautas, mas nem sempre elas são aprovadas. Já o Jornal da UNIFRA é 

produzido pelo jornalista responsável que seleciona as informações e juntamente com a 

Assessoria de Comunicação que identificas as possíveis pautas e em conjunto com ele 

decidem o que será tratado em cada edição. 

 Fator divergente entre as duas publicações impressas está também à periodicidade dos 

dois veículos. Enquanto o jornal da FAMES é semestral, o Jornal da UNIFRA é distribuído a 

cada três meses. Em números, as publicações impressas das IESs observadas tem uma grande 

disparidade, o Jornal da UNIFRA alcança 3.500 exemplares, enquanto o jornal da Rede 

Metodista chega ao número de 8 mil exemplares. Esta disparidade ocorre por causa do 

universo de abrangência das duas IESs, enquanto a UNIFRA enuncia-se somente para o seu 

público universitário; a FAMES desenvolve seu veículo impresso para os acadêmicos da 

FAMES e também para os estudantes do IPA de Porto Alegre. 

Com relação à paginação dos produtos impressos também se identificou diferenças. O 

jornal da FAMES apresenta número de páginas fixo em oito páginas, ao contrário do jornal da 

UNIFRA que obedece a demanda de materiais enviados por sugestão de artigos enviados por 

professores, funcionários ou alunos. Conforme informações da Assessoria da Instituição as 

últimas edições tiveram o número de páginas entre 16 e 20. 

As matérias publicadas nos jornal da UNIFRA são feitas em cima dos artigos enviados 

pelos professores, funcionários ou alunos, como colocado acima. As edições priorizando 

sempre o universo acadêmico, notícias relacionadas como, por exemplo, palestras, projetos de 

pesquisa ou premiações recebidas por alunos ou professores. Em contraponto, o jornal da 

FAMES publica além dos conteúdos relacionados com o universo acadêmico, também 

matérias gerais, como qualidade de vida, saúde e bem estar entre outros assuntos. Não só 

noticias da universidade, mas assuntos que possam interessar aos alunos de outra forma.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo não esgota o trabalho de campo que pode ser feito junto às assessorias de 

comunicação e suas rotinas. Mas, com intuito de dar um ponto final, algumas considerações 

podem ser feitas como encaminhamentos de pesquisa.      

Estruturalmente, conclui-se que depois de percorrer o campo da Comunicação 

organizacional e ter tido contato com parte de seu trabalho, é de que as assessorias de 

comunicação nas instituições de ensino superior precisam ser identificadas como um ponto 

diferencial no mercado competitivo da construção de referência e identidade. A comunicação 

organizacional deve ser compreendida como uma ferramenta de gestão empresarial e um 

investimento que efetivamente apresenta retorno para a imagem da marca e identidade da 

instituição.  

Ou seja, efetivamente as práticas comunicacionais e as formas de comunicar utilizadas 

pelas IESs vão retornar a elas em fortalecimento da identidade e maior visibilização de seus 

produtos e serviços perante a sociedade. A comunicação organizacional é uma ferramenta 

efetiva de visibilização das IESs e cada instituição possui características específicas que vão 

determinar as suas práticas comunicacionais e delimitar as suas políticas e estratégias 

organizacionais.  

No que diz respeito aos procedimentos de observação, pode-se encaminhar que: cada 

IES tem suas peculiaridades no que se refere as suas formas de organizar os setores de 

comunicação. Observou-se que uma é subordinada a uma Rede maior e a outra que se 

apresenta estruturada junto à base decisória. Basicamente as duas assessorias lançam mão dos 

mesmos produtos jornalísticos para firmar suas identidades e buscar visibilidade perante a 

sociedade em que estão inseridas. 

Os veículos institucionais online são utilizados pelas duas IESs, com o mesmo intuito 

de visibilização e periodicidade de atualização. No caso dos veículos impressos constatou-se 



 

35 

 

que a FAMES, em decorrência da maior abrangência por atender ao IPA e FAMES ao mesmo 

tempo, tem maior número de exemplares distribuídos e também privilegia temas fora da vida 

acadêmica (qualidade de vida e bem estar são alguns dos temas) ao passo que o jornal da 

UNIFRA aborda temas exclusivamente do universo acadêmico. Conclui-se então que no que 

diz respeito aos veículos impressos as duas IESs procuram formas diferentes de interagir com 

seus públicos. 

 Quanto à estrutura física das assessorias, vale ressaltar que as duas instituições 

apresentam profissionais formados em Comunicação Social, e salas organizadas com estrutura 

suficiente para sediar uma assessoria de comunicação completa. Verificou-se que na 

assessoria da UNIFRA o número de pessoas envolvidas nos processos comunicacionais 

começa a se tornar pequeno, em função do aumento da demanda de funções do setor. 

Enquanto a assessoria da FAMES se mostra completa em pessoal, visto que recebe suporte da 

Assessoria localizada em Porto Alegre. 

Contatou-se que os autores que discorrem sobre os conceitos relacionados com 

identidade e visibilidade concordam que a identidade é fator determinante na afirmação das 

Instituições perante a sociedade midiatizada em que vivemos atualmente. E as práticas 

comunicacionais são ferramenta primordial na busca pela visibilidade no mundo globalizado.        

Neste sentido podemos concluir que as formas de visibilização das IESs são os 

produtos jornalísticos online, impresso e no caso da FAMES revista. E que dentro das 

condições das assessorias de comunicação de cada uma das instituições estudas elas 

certamente enriqueceram as formas de comunicação das universidades com seus públicos. E 

efetivamente o trabalho das Assessorias é de grande valor para a formação das suas 

identidades, determinadas pelas suas vivências diárias e também nas práticas comunicacionais 

determinadas pelas direções das instituições. 
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