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                                          Carta ao leitor

           Entende-se como comunicação pública a vinculação com o interesse 
público, do ponto de vista tanto da teoria quanto da práxis. Isto significa que 
as organizações devem estruturar sua comunicação, pesquisar e debater sobre 
estruturas e produção de informações e a circulação de conhecimento.

 A segunda edição da revista A Bordo da Comunicação traz a visão 
da imagem e opinião pública nas novas mídias. Com referências para que 
comunicação pública possa ser entendida como uma rede, simbolicamente 
constituída a partir de temas relevantes para o interesse público, de caráter 
transitório ou permanente. Com os temas relacionados à inovação, ao poder 
e aos desafios dos tempos modernos assumidos por organizações privadas, 
ONGs, instituições públicas, sistema educacional etc., e os temas da agenda 
de sustentabilidade e responsabilidade social, principalmente sondados no 
ambiente da web 2.0.

 Na era digital, a comunicação pública conta com novos suportes e 
meios que revolucionam conteúdos, observa-se que a estrutura da imagem 
nas mídias são uma série de fatores que as organizações devem considerar: 
interação, negócios, conhecimento, informação, interatividade, instantâneo, 
relacionamento, discussão, ideias, conteúdo, usabilidade, opiniões, público, 
estratégia, critícas, consenso.

 As tecnologias agilizam a circulação de informações e favorecem a 
comunicação, o relacionamento e a participação dos cidadãos nas questões de 
interesse coletivo, e promovem maior rapidez aos serviços de má qualidade. Isto 
se não vierem acompanhadas de uma profunda reestruturação admisnistrativa 
no setor público e de um olhar mais atento das organizações para a ascensão da 
sociedade civil na vida política dos países, além das estratégias apropriadas de 
comunicação. As organizações empresariais acompanhadas são impulsionadas 
a rever a sua comunicação quando atingirem o universo da esfera pública.

Cibele Silva, 
administradora do blog A Bordo da Comunicação.
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Entrevista

Roberto Castro Neves
Bacharel em Direito com doutorado em 
Direito Público pela então Universidade 

do Estado da Guanabara, hoje, UERJ; 
Administração de Empresas (incompleto) 

pela mesma Universidade. Trabalhou 
durante 30 anos na IBM tendo ocupado 

vários cargos gerenciais. Atualmente, atua 
como consultor de empresas. Além de 

vários artigos sobre Imagem e Comunicação 
Empresarial, tem três livros  pela Editora 

Mauad: IMAGEM EMPRESARIAL - Como as 
organizações [e as pessoas] podem proteger 

e tirar partido do seu maior patrimônio; 
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTEGRADA; 

e CRISES EMPRESARIAIS COM A OPINIÃO 
PÚBLICA. Em 2006, foi escolhido para ser o 
primeiro ombudsman do Prêmio ABERJE, 

um dos mais importantes certames da 
Comunicação Empresarial no País.

www.imagemempresarial.com

A Bordo da Comunicação: O senhor pode nos falar um pouco da sua vida profissional, 
desde o bacharelado de Direito e a decisão da especialização em Direito Público? Como 
o senhor passou para a área da comunicação e imagem empresarial, na opinião pública? 
Conte-nos um poucos dos seus livros.

Roberto: Passei a me interessar pela questão da imagem empresarial quando fui transferido para a 
área, na empresa onde trabalhei por 30 anos – a IBM. Nessa área, fui responsável por toda a atividade 
da empresa junto ao Governo, ao Poder Legislativo, à Imprensa, bem como pela publicidade e 
comunicação interna. Ao desligar-me da IBM, em 1996, escrevi três livros com o objetivo de transmitir 
aos empresários, estudantes e profissionais da área o que aprendi, enquanto exerci as funções 
mencionadas.
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A Bordo da Comunicação: Na atual era midiática houve uma mudança na perspectiva 
da imagem e da reputação empresarial pelos novos meios de exposição. Sendo assim, 
como você observa essas mudanças dos últimos 10 anos? Há uma conscientização real 
e empresarial da importância de lidar com essas questões?

Roberto:   Lidar com “novos meios” é uma constante na comunicação empresarial. Noutras 
palavras, sempre houve “novos meios”. O rádio, a televisão, a internet, as redes sociais são 
alguns exemplos de “revoluções” midiáticas. Logo que surgem, as empresas se atrapalham; 
depois, mal ou bem, conseguem lidar com elas. Sim, existe uma forte conscientização da 
necessidade de lidar com esta nova ambiência.

A Bordo da Comunicação: Os novos diálogos estipulados pelas 
novas mídias permitiram que as empresas tivessem um contato 
maior com as marcas, podendo assim participar das discussões e 
interagir de forma diferente. O que essas mudanças ocasionaram 
para a imagem empresarial, tendo em vista que o consumidor 
moderno possui um posicionamento mais ativo? 

Roberto: A interação da empresa com seus consumidores – ou 
seja, o diálogo - sempre existiu, mas ela sempre mudou em 
forma e conteúdo ao longo do tempo sobretudo por conta 
das novas mídias. O comportamento dos consumidores e, 
por consequência, a postura das empresas também evoluiu. 
Obviamente para sustentar a sua reputação e proteger suas 
marcas, a empresa precisa adequar seus processos ou criar 
novos para lidar com essa realidade.

A Bordo da Comunicação: Uma das dificuldades encontradas em tempos de crise é 
uma falta de tato para lidar com essas ocasiões. De que forma uma empresa pode estar 
preparada para crises de imagem de forma que não abale sua reputação de forma muito 
negativa?

Roberto:  Só existe uma maneira para enfrentar as crises: preparar-se para ela. A disciplina “Gerência 
de Crises” está sendo cada vez mais aplicada em empresas. A disciplina consiste de planejamento, 
treinamento, simulações, nomeação de responsáveis, etc.

“Só existe uma 
maneira para 
enfrentar as 

crises: preparar-
se para ela.”
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A Bordo da Comunicação: Com as mídias sociais e a possibilidade 
de voz do consumidor, permitiu-se um contato maior com as 
exigências do mercado. As empresas muitas vezes relutam 
para utilizar esses canais de comunicação, pois ainda não estão 
familiarizados. Assim, para essas organizações, o que você 
sugere como primeiras estratégias de posicionamento nas 
mídias digitais?

Roberto:   É verdade que as empresas ainda estejam patinando ao 
lidar com as chamadas “mídias sociais”. Mas não são somente 
as empresas que vivem essa dificuldade. Os usuários, em geral, 
também patinam. A questão da privacidade, por exemplo, é 
uma questão que está na ordem do dia. Mas dentro de algum 
tempo todos nós saberemos utilizá-las em nosso proveito. Fica 
difícil fazer uma sugestão genérica, porque cada segmento do 
negócio tem suas especificidades. 

A Bordo da Comunicação:  Uma característica encontrada hoje na comunicação é sua 
segmentação e especialização. Muitas vezes acaba por ter uma briga entre os profissionais 
tentando separar trabalhos, e funções. Assim, dentro do contexto de imagem empresarial 
e crises de opinião pública, qual comunicador estará mais apto para lidar com este novo 
cenário?
Roberto: Tenho feito de forma continuada uma pregação: a Comunicação Empresarial 
somente será eficaz se ela for integrada. A Comunicação segmentada é, a meu ver, pior 
que a inexistência da comunicação. Por Comunicação Empresarial Integrada, entendo 
todas as funções da empresa que fazem algum tipo de comunicação – relações-públicas, 
publicitários, assessores de imprensa, ombudsman, advogados, recursos humanos, relação 
com investidores, relação com fornecedores, etc, etc, - operando debaixo de um processo 
único. 

“A Comunicação 
Empresarial 

somente será 
eficaz se ela for 

integrada.”

A Bordo da Comunicação: De que forma você observa as mídias sociais como agravante para 
as crises de opinião pública?

Roberto:  Enquanto as mídias sociais não forem “dominadas”, elas serão um fator de 
agravamento das crises com a opinião pública. Como foram, ao seu tempo, quando 
surgiram como “novas mídias”, o jornal, o telefone, a televisão, a internet. 
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A Bordo da Comunicação: Com os avanços comunicacionais e 
tecnológicos, a nova geração de estudantes de comunicação 
já está introduzida nesse contexto de forma enraizada. Assim, 
como você analisa e percebe esse novo comunicador? Que tipo 
de posicionamento você acredita que eles devem possuir?

Roberto:    As mídias podem ser novas, mas os problemas e 
as dificuldades das empresas são as mesmas. São históricas. 
Importante compreender que “mídia” é – sendo redundante – 
“meio”. O desafio do comunicador é aplicar os novos meios na 
busca de resolver problemas eternos: como chegar ao mercado 
sendo competitivo, como atrair bons profissionais, como 
enfrentar a opinião pública em tempos de crise, como construir 
e manter uma boa imagem, etc, etc.

A Bordo da Comunicação: Uma das características que as mídias sociais possibilitou é um 
nível de exposição pessoal bem maior do que antigamente. As pessoas sejam indivíduos 
normais, ou celebridades acabam por denegrir sua imagem em twitters, blogs, redes 
sociais de forma muito mais rápida e instantânea que nos tempos passados. Assim, com 
essa nova era de exposição, como os conceitos de imagem e reputação são modificados? 
Existe uma cobrança maior ou os públicos acabam por não importar tanto com esse tipo 
de coisa?

Roberto:   Os conceitos de imagem e reputação com relação às instituições evoluem com 
menos velocidade que esses aplicados aos indivíduos. Diria que os primeiros – os relativos 
às instituições – ficam mais rígidos enquanto os segundos – os relativos às pessoas – tornam-
se mais flexíveis. Exemplo: a qualidade de seus produtos é um requisito fundamental na 
reputação de uma empresa. A “qualidade” exigida hoje é muito mais severa do que a 
“qualidade” esperada no passado. Outros requisitos da reputação também se tornaram 
mais severos. Com as pessoas, alguns requisitos que sustentam uma reputação são hoje 
mais flexíveis. Por exemplo: a virgindade, no passado, era um fator de reputação da mulher. 
Hoje, não é mais. 

“Obviamente 
para sustentar 

a sua reputação 
e proteger suas 

marcas, a empresa 
precisa adequar seus 

processos ou criar 
novos para lidar com 

essa realidade.”
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Gabriel  Rossi

twi t ter :  @digi ta lbranding
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É estrategista de marketing na internet, profissional 
focado na construção e gerenciamento de marcas e 
reputação na era digital, considerado referência no 
Brasil sobre o assunto, com passagens por instituições 
como Syracuse/Aberje, Madia Marketing School, 
University of London e Bell School. Além de escrever 
e ser citado frequentemente sobre o tema, sendo 
colunista do portal Mundo do Marketing, colaborando 
para canais de comunicação, Gabriel é sócio fundador 
do escritório de consultoria estratégica de marcas 
na internet altamente especializado que leva o seu 
nome,  ajudando imagens públicas, corporações de 
médio e grande porte, como Tetra Pak, a alcançar seu 
potencial máximo na web social.

http://twitter.com/@digitalbranding
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No novo mundo, o comportamento 
do consumidor está sendo redefinido. 
Ele desenvolve filtros e intimidades 
com produtos e serviços, que exigem 
movimentos rápidos, evolução e 
reinvenção constantes. Bons tempos, 
não é mesmo? Para uns, sim. Para 
outros, não. Sobrevivência agora significa 
entender que o mundo está repleto de 
marcas e, cada vez mais, estas são menos 
respeitadas, confiadas e despertam 
menos atributos e diferenciais – é o que 
os especialistas chamam de “saliência de 
marca”.

De fato, inovação mais do que nunca se 
torna a espinha dorsal do crescimento e 
a vantagem competitiva das corporações 
modernas. Por outro lado, ironicamente, 
o termo está ficando gradualmente 
vulgarizado. Tristemente em frangalhos. 
Pergunto: teria a disciplina da inovação 
se tornado comoditizada? Talvez. Há 
boas possibilidades. Certas questões se 
mostram ignoradas por grandes marcas 
e corporações no mundo e, em especial, 
no Brasil. Ignoradas até mesmo pelos 
supergurus egocêntricos que nascem 
todos os dias no Twitter ou em outras 
plataformas.

Vejam as seguintes questões:

1 – Quanto que a mídia espontânea 
estimula os departamentos de uma 
empresa a evoluir e redefinir processos?

2 – Qual é a influência do boca a boca 
digital no budget da comunicação ou no 
desenvolvimento de produtos e serviços.

3 – Como o ato de inovar nas redes 
sociais contribuirá para os objetivos 
fundamentais do negócio?

4 – Qual o ciclo de vida e evolução de 
insights e boas ideias nas mídias sociais, 
abandonando o velho modelo das 
discussões (focus group)?

As regras do processo de feedback estão 
sendo redefinidas, gerando laboratórios 
de aprendizado e escuta para as marcas 
mais astutas. Inovação na websocial 
exige fundamentalmente escuta 
digital estratégica, séria e metódica. 

Aprendizado constante e inspiração em 
tempo real também são ingredientes 
desta receita. Questões como ranking de 
influenciadores nas redes sociais, painel 
de tendências e análise de sentimentos, 
assim como dispersão e volume devem 
estar no dia-a-dia de qualquer marca que 
almeje um trabalho relevante na web. 
É sempre bom lembrar que ouvir por 
ouvir já não é mais suficiente. É preciso 
organizar e planejar com conhecimento 
assimilado.

Outra questão: você não acha também 
que boa parte dos inovadores de 
marca que atuam na internet persegue 
insanamente a tecnologia, em vez do 
comportamento do consumidor/usuário 
de redes sociais?  As ferramentas vêm 
e vão na velocidade da luz, tornando-
se cansativo e praticamente impossível 
de acompanhá-las. Empresas e seus 
estrategistas de marketing têm de 
tomar cuidado com planos e ofertas 
que começam com estratégias de Orkut, 
Twitter ou Facebook. Acima de tudo, 
marcas e corporações devem focar em 
seus stakeholders, verdadeiramente 
ouvindo, segmentando adequadamente 
para inovar com qualidade, evitando 
desperdícios e concentrando-se em 
como estes públicos se comportam no 
ambiente virtual.

Outra questão fundamental é que inovar 
na era digital envolve um processo de 
integração com as mídias sociais junto à 
cadeia de valor corporativa e muitas vezes 
exigindo ruptura cultural intraempresa. Em 
seu mais recente livro, Charlene Li (“Open 
Leadership”, ou “Liderança Aberta”, 
em português) argumenta que líderes 
modernos precisam entender melhor 
a nova cultura de compartilhamento 
desencadeada pela evolução do mundo 
conectado. Segundo a autora, o primeiro 
passo é “reconhecer que você não está 
mais no controle. Clientes, colaboradores 
e parceiros estão.” (...) “Esta é uma moda 
que não desaparecerá. Crescerá cada vez 
mais, com ou sem você!”

Vale lembrar que este não é um processo 
fácil. A geração “Y”, principalmente, cresceu 
cética, vendo Enron, Mesbla, Mappin e 
etc. caírem. Líderes novos precisarão de 

habilidades únicas e humildade. Estes 
projetos não acontecem de um dia para 
o outro. Aconselhamos as empresas 
primeiramente a criar uma estrutura 
de governança e regulamentação para 
o ambiente web, que seja facilmente 
assimilada por seus colaboradores. Um 
bom exemplo de política bem-sucedida 
de adaptação cultural aos novos tempos 
é a varejista americana Best Buy. Ela utiliza 
um exército de colaboradores como 
verdadeiros representantes da marca 
que dão intenso suporte aos clientes da 
empresa. Não seria isso real vantagem 
competitiva? O pulo do gato, então, é 
saber como fazer.

A marca que acredita prever inovações 
tende a morrer. Na era digital, o 
processo de inovação é um estágio 
avançado no qual a empresa precisa 
trabalhar, antes de qualquer coisa, pelos 
processos e políticas internas, entender o 
comportamento do internauta e sempre 
responder ao emissor da sugestão, ou 
seja, os internautas que se comunicam 
com sua empresa via web, mesmo que 
ela não seja útil para a companhia. Tudo 
isso alinhado aos conceitos primordiais de 
marketing. Inovação na internet é muito 
mais do que campanhas premiadas e 
barulhentas, romantismo de mudar o 
mundo e exageros. Inovar na era digital 
significa bom atendimento, reduzir 
custos de pesquisa e desenvolvimento, 
assim como inventários, pois os mesmos 
clientes que te ajudam a desenvolver 
produtos e serviços tenderão a consumi-
los. Você está preparado para gerar 
inovação real de marca que traga valor 
plausível?
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“Inovação na 
websocial exige 

fundamentalmente 
escuta digital 

estratégica, séria e 
metódica.”



Processo histórico,  
político e as novas mídias

É profissional de relações públicas. Tra-

balha com pesquisa e assessoria políti-

ca, nessas áreas o foco de atuação é a 

manutenção da imagem pública de seus 

assessorados, e a colaboração com a 

construção de estratégias para divulga-

ção de atividade político-partidária. Atua 

como agente de captação de recursos 

financeiros e no planejamento de comu-

nicação para entidades sem finalidades 

lucrativas
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Jorge Lima  

twi t ter :  @jorgecl ima
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“O político não pode 
escolher estar presente 
nas novas mídias, ele 

tem que estar, porque a 
não presença também 

produz o sentimento de 
inexistência ou de estar 
desconecto do mundo”

O ser humano é um ser histórico, 
sujeito às mudanças inerentes ao seu 
tempo e a sua formação se dá através 
de um processo histórico. Pode-se 
afirmar, categoricamente, que se 
utilizam experiências de sociedades 
anteriores para construir as ideias 
e estruturas do que em sua época 
anuncia como novo.

Ao olharmos para a história das 
eleições no Brasil, especificamente, 
vemos esse fenômeno da evolução 
histórica, e da permanência das 
ideias arquetípicas (ideias que 
fundaram o processo) de Prudente 
Moraes, no século XIX, a Lula da 
Silva, no século XXI, as técnicas se 
modernizaram, porém as ideias que 
as fundaram permanecem. O erro de 
partidos políticos e de seus agentes é 
desconsiderar esses aspectos.

Prudente Moraes iniciou o cadastro de 
eleitores, hoje conhecido como mala 
direta ou mailing (existem empresas 
especializadas nesse serviço), 
quantos erros existem na utilização 
desse instrumento? Os mais comuns 
são: a não segmentação de públicos 
e a falta de atualização do banco 
de dados. Isso o torna ineficiente, 
e pelo fato de ser usado de forma 
desordenada ainda produz desgastes 
enviando correspondências para 
pessoas falecidas, que não apóia mais 
o político e/ou partido ou ainda, com 
erros de nome e sobrenome. Ao invés 
dessa ferramenta compor uma ação 
estratégica, acaba sendo uma forma 
de exposição e declaração aberta de 
falta de organização e de interesse 
com esses clientes (eleitores).

Ainda falando de Prudente Moraes. 
Ele visitava seus clientes (eleitores) 
a cavalo percorrendo cidade após 
cidade e causou grande impacto no 
eleitorado da época. Na atualidade, 
pesquisas realizadas por institutos e 
profissionais liberais anunciam em seus 

resultados que, mesmo com todos os 
recursos modernos de locomoção, 
políticos ainda não aprenderam a 
visitar suas bases eleitorais. A fala 
dos pesquisados é quase sempre a 
mesma: “os políticos só nos visitam 
em época de eleição, não se importam 
com ninguém, só querem o voto, 
mas nada”. O sentimento que se 
pode extrair de uma fala dessa é o de 
“carência de líder”, o eleitor não quer 
apenas eleger alguém para um cargo, 
seja ele proporcional ou majoritário, o 
eleitor quer alguém presente, alguém 

que viva parte de suas vidas, que sinta 
o que ele sente, resumidamente o 
eleitor quer ser valorizado por aqueles 
que ele elegeu. 

Campo Salles, por sua vez, utilizou 
e investiu na imprensa, meio 
muitas vezes negligenciado por 
seus antecessores. Atualmente, na 
chamada “sociedade da informação”, 
ainda existem governos que 
apostam no controle da imprensa 
e negligenciam seus recursos 
estratégicos, na verdade não qualifica 
a importância da audiência, pensam 
que podem qualquer manobra sem 
que sejam percebidos.

Esse recorte histórico, ilustrado por 
dois personagens - Prudente Moraes 
e Campos Salles - foi para demonstrar 
que alguns elementos são apontados 
por pesquisas como erros, e, ao que 
parece, a maioria dos políticos atuais 
não querem ver, nem aprender com o 
processo histórico.

Dando um salto qualitativo e 
quantitativo em relação à evolução 
das estratégias eleitorais, no Brasil, 
é possível perceber a configuração 
de alguns cenários: o uso do jornal 
impresso no século XIX por Prudente 
Moraes e Campos Salles; o uso do 
rádio de forma magistral por Getúlio 
Vargas já no século XX; o uso da 
televisão a partir da década de 1950; 
as campanhas pelas Diretas Já em 
1985; a eleição vitoriosa de Fernando 
Collor. O Brasil vem se preparando 
e evoluindo conforme os meios de 
comunicação se evoluem.

Em cada cenário eleitoral no 
Brasil ocorriam transformações 
nas estratégias de conquista do 
voto, principalmente nas eleições 
majoritárias à presidência da 
república. Os candidatos procuravam 
utilizar mais e melhor os meios 
disponíveis em sua época, (jornal 
impresso, telégrafo, rádio, televisão) 
e faziam isso não ao acaso, mas por 
perceberem o número de pessoas 
que utilizava esses meios. E por isso, 
as possibilidades de vitória estavam na 
habilidade de fazer uso desses meios 
e, no candidato propriamente dito. 

Com toda essa evolução nos meios 
de comunicação e nas estratégias 
eleitorais, além do processo inegável 
do avanço do modelo capitalista 
de mercado sob o Brasil, acabamos 
desembarcando na era pós-moderna 
de comunicação em redes. Sociedade 
essa que ainda é influenciada pelas 
mídias tradicionais, mas que cada vez 
mais migra para outros meios, para 
novas mídias. No que tange ao universo 
político, isso ficou evidenciado com a 
campanha vitoriosa de Barack Obama 
à Casa Branca, ele inaugurou um jeito 
de fazer campanha que a partir do 
final de seu pleito seria estudado e 
copiado mundo a fora.  

O político não pode escolher estar 
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presente nas novas mídias, ele tem que 
estar, porque a não presença também 
produz o sentimento de inexistência 
ou de estar desconecto do mundo. 
Uma vez que a presença e o uso 
crescente das novas mídias passarem 
a ser uma categoria de existência no 
mundo moderno, isto é, o virtual 
passar a ser o real, as discussões, até 
na grande imprensa, passarão a ser 
agendas por tais meios.

Ao observar o perfil do cliente (eleitor) 
que busca o político nas novas mídias 
(redes sociais), percebe-se que não é 
um perfil diferente do século XIX, no 
aspecto da interação, ou seja, mesmo 
atravessando os séculos uma das 
necessidades básicas permanece: 

o eleitor quer proximidade com o 
político, saber o que ele está fazendo. 
E de forma quase subliminar quer 
participar da construção de seu 
mandato, de sua história política.
 
É importante que o grupo de 
políticos, presente nas novas mídias, 
perceba que esses meios não são 
frios, e por isso as pessoas querem 
mais do que uma assessoria, 
querem o próprio político, querem 
falar com pessoas que respondam 
seus questionamentos, que tragam 
novidades e que atendam demandas. 
Não querem, definitivamente, 
políticos que estão ali só para 
postar conteúdo de suas atividades 
legislativas ou executivas. Pelo fato 

do público desses novos meios se 
interessarem por conteúdo divulgado 
pela grande imprensa, costuma-se 
vasculhar a grande imprensa a partir 
de suas ferramentas de comunicação 
(web site, blog, Twitter, etc.) e não 
precisam de intermediários. 

Portanto, é possível afirmar 
que as evoluções na elaboração 
das estratégias eleitorais estão 
diretamente ligadas aos modernos 
meios de comunicação, ou novas 
mídias como estão sendo incorporadas 
ao nosso vocabulário.

A REVOLUÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS
Estratégias de marketing digital para você e sua empresa 

terem sucesso nas mídias sociais.    
 
No Brasil, mais de 80% dos internautas participam de alguma 
mídia social. Nesse livro, você verá cases, conceitos, dicas, 
ferramentas, táticas e estratégias de como tirar proveito de 
cada uma delas e do conjunto delas. São definidos os diferentes 
tipos de mídias sociais de acordo com seu foco de atuação. As 
mídias sociais são sites na Internet construídos para permitir 
a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o 
compartilhamento de informações em diversos formatos. Veja 
alguns números:

2 bilhões - Média por dia de vídeos exibidos no YouTube
4 bilhões - Fotos hospedadas no Flickr
5 bilhões - Número de minutos que as pessoas do mundo 
todo passam por dia no Facebook
27 milhões - Número de tweets no Twitter por dia

Esses números definem o cenário e a importância das mídias 
sociais. Mais do que isso, apontam a importância de se 
desenvolver uma estratégia para a captação e utilização dessas 
poderosas redes.

O livro ainda conta com um capítulo sobre marketing político 
digital e uma lista das principais referências digitais no Brasil e 
Portugal.

  

Para adquirir o livro acesse o site da 
M.Books aqui

http://www.mbooks.com.br/cgi-bin/e-commerce/busca_e-commerce.cgi?lvcfg=mbooks&action=saibamais&codigo=800958
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A expressão opinião pública se 
popularizou de tal maneira, que a 
utilizamos normalmente no dia-a-
dia, e a variedade de contextos onde 
a empregamos colabora ainda mais 
para o aumento na variedade de 
definições. O conceito mais comum 
que temos é: opinião geral de uma 
sociedade. No entanto, veremos que 
nem sempre ela corresponde à opinião 
da maioria, e que está em constante 
transformação, sendo influenciada 
o tempo todo pelo contexto em que 
estamos inseridos.

De acordo com o dicionário Houaiss, 
opinião significa: 1. modo de pensar, 
de julgar; pensamento; 2. avaliação, 
julgamento. E a palavra público: 
3. relativo ou pertencente a uma 
coletividade; 5. que pertence a todos; 
6. conhecido por todos.
Para que a opinião torne-se pública, 
é preciso explicitá-la, mas não de 
qualquer maneira. Para interpretá-la 
corretamente é necessário observar 
propriedades como: direção, 
distribuição, intensidade, coerência e 
latência, que ajudam a prever o tipo 

de interferência que a opinião pode 
ter sobre uma determinada situação 
social ou mesmo se representará 
alguma influência. A análise dessas 
propriedades auxilia na previsão de 
futuros movimentos ou dos efeitos 
de suas manifestações na sociedade, 
dentro de uma empresa, no impacto 
que uma campanha de comunicação 
pode gerar etc. 
No esquema abaixo, é possível 
visualizar as consequências que 
cada propriedade da opinião pública 
mostra. 
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Era uma vez um rei que queria melhorar sua imagem. Então, mandou construir um enorme castelo 
para mostrar imponência. Depois, cercou todas as suas terras e contratou o melhor exército daquele 
lugar para que seu reino fosse o mais seguro. Não satisfeito, casou com a mulher mais bela do reino 
para compensar sua feiura. Mas os súditos ainda falavam mal dele, então decretou que aqueles que 
o difamassem seriam presos. Mesmo assim, as fofocas ao seu respeito continuavam. Foi então que 
percebeu que para ficar mais poderoso precisava dominar a opinião pública. Aí ele criou um jornal!

A análise destas dimensões através 
da realização de pesquisas pode 
apontar comportamentos futuros, 
ajudar na prevenção de crises 
e no planejamento das ações 
de Comunicação e Marketing, 
fornecendo um prognóstico de 
resultados e impactos – muito útil 
para quem trabalha com Business 
Intelligence, por exemplo -, 
lembrando que a opinião pública 
é caracterizada por:

- não ser uma opinião unânime;
- não ser, necessariamente, a 
opinião da maioria;
- ser uma opinião composta, 
formada por diversas opiniões 

existentes no público;
- estar em contínuo processo de 
formação;
- mover-se na direção de uma 
decisão ou de um consenso 
completos, porém sem nunca 
alcançá-los.

Conhecer a Opinião do Público é 
ter Poder

Hoje, é maior a consciência de 
que os bens intangíveis estão 
se valorizando mais do que os 
tangíveis, como o capital intelectual 
de uma empresa, por exemplo. 
Ou seja, o conhecimento que 
seus funcionários detêm é muito 

valioso (não é à toa que o número 
de empresas headhunters está 
aumentando!), mas para mantê-
lo dentro da empresa é preciso 
saber reter talentos, porque 
funcionário bom e satisfeito gera 
mais lucro, e por mais tempo. 
Então, é imprescindível investir 
em pesquisas para descobrir como 
o público interno se sente, como 
gostaria de ser tratado e quais 
suas expectativas com relação à 
empresa. 

Outra tendência é que haja cada vez 
mais investimento em estratégias 
de Marketing de Relacionamento 
que permitam conhecer a opinião 
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“O desenvolvimento 
dos meios de 

comunicação - e 
aí também entra a 
popularização das 

mídias sociais - afeta 
significativamente o 
conceito de opinião 

pública”.

pública através da aproximação 
com os públicos de interesse. 
Os softwares de CRM (Customer 
Relationship Management) e as 
próprias redes sociais são ótimos 
canais para isto.

Os Meios de Comunicação e a 
Opinião Pública

O desenvolvimento dos meios de 
comunicação - e aí também entra a 
popularização das mídias sociais - 
afeta significativamente o conceito 
de opinião pública, que é formado 
por ideias que surgem como 
consequência das informações 
recebidas, transformando-se em 
atitudes (motivo pelo qual os meios 
de comunicação massiva sempre 
exerceram tanta influência).
 
A transmissão das mesmas 
informações a diversas pessoas 
ajuda a desenvolver ideias e ações 
comuns, formando, dessa maneira, 
a mesma área de entendimento, 
que será revelada pela opinião 
pública. Por isso, a participação 
em redes sociais está crescendo 
tanto, pois elas proporcionam 
a democratização do acesso à 
informação e a discussão pública 
das opiniões (manifestada através 
da explicitação de pontos de vista 
opostos, sem discriminação). 

Com  essa,  digamos,  democratização 
do acesso à informação 

proporcionada pela Internet, 
houve um deslocamento do 
ponto onde a opinião pública é 
gerada: agora todos nós somos 
formadores de opinião, e não 
somente as personalidades 
famosas. Estamos sendo cada vez 
mais empoderados com o acesso 
irrestrito à informação, com a 
velocidade e a instantaneidade 
com que as notícias chegam até 
nós e com a quebra das barreiras 
geográficas graças à globalização e 
à evolução da tecnologia voltada à 
comunicação. 

A diversidade de opiniões está 
começando a ser valorizada 
novamente após sofrer um longo 
período de abafamento causado 
pela massificação de pensamentos, 
desestimuladora do debate e da 
reflexão, dos questionamentos 
e das reivindicações. Agora, 
quem não quiser mais assistir à 
programação da TV pode sentar 
em frente ao computador e 
enviar tweets, assistir aos vídeos 
do YouTube, protestar, opinar ou 
compartilhar conhecimentos num 
blog ou mesmo “investigar” a vida 
dos outros no Orkut. 
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“Mais uma vez as novas 
mídias se destacam 

como canais de 
relacionamento e de 
experiências entre as 
organizações e seus 

públicos”.

Vivemos num mundo de marcas, 
e com o advento da internet até as 
marcas locais tem a oportunidade de 
apresentar seu produto ou serviço para 
o mundo, alcançando mercados até 
então impensáveis há alguns anos atrás. 
Apesar de proporcionar esta interação 
com o mundo, a internet trouxe, além 
das oportunidades, grandes desafios. 

Com produtos com qualidades tão 
semelhantes, a busca para estar entre a 
preferência de compra de um produto 
ou serviço pelos consumidores se tornou 
um árduo trabalho que exige estratégia 
e sabedoria, afinal, somente com 
novos atributos as marcas conseguem 
o apresso da opinião pública.

Mas num mundo tão plural e 
globalizado, como algumas marcas 
conseguem se destacar ao ponto 
de estarem na memória dos 
consumidores? Como algumas marcas 
se tornam Top of Mind, ser referência 
ao ponto de instantaneamente serem 
indicadas numa abordagem de uma 
pesquisa? A resposta está numa boa 
imagem institucional percebida pela 
opinião pública. 

A imagem institucional, ou seja, a 
percepção que os públicos têm de 
determinada organização, antes era 
balizada apenas pelo discurso das 
marcas e fortalecida pelas mídias de 
massa, o que muitas das vezes gerava 
uma incompatibilidade com as reais 
ações praticadas pelas mesmas. Mas 
com as novas mídias este cenário 
mudou e o controle sobre a reputação 
das organizações passou às mãos da 
opinião pública.

Opinião pública que está mais crítica, 
mais atenta aos movimentos das 
organizações, que além de um produto 
ou serviço de qualidade quer saber se 
a empresa realiza práticas sustentáveis, 
se a empresa respeita as leis do seu 
país ou se gera algum lucro social na 
região onde atua. Qualquer deslize 
chega rapidamente ao conhecimento 
de consumidores no mundo inteiro por 
meio do Twitter, do Facebook, e de uma 
infinidade de blogs e de outras mídias 
sociais. Nada passa despercebido ao 
olhar atento do consumidor moderno.

Não é a toa que grandes marcas 
mundiais e até marcas locais já sofreram 
com crises de imagem propagadas 
pelas novas mídias, gerando perdas 
consideráveis em cifras e também na 
credibilidade que é a base para uma boa 
reputação de qualquer organização.

Hoje, a percepção sobre a imagem 
institucional está intimamente ligada à 
reputação e a realidade vivenciada pelas 
organizações. Ou seja, já não basta ter 
apenas uma boa identidade corporativa 
se na prática os atributos apresentados, 
na opinião pública, se esvaem por meio 
de atitudes equivocadas.  

Além da reputação, os públicos têm 
outro balizador na formação de sua 
percepção sobre a imagem institucional, 
que são suas experiências individuais 
com as organizações. Sensações, 
emoções, vivências e outros atributos 
intangíveis contribuem para a formação 
da percepção da opinião pública.

Mais uma vez as novas mídias 
se destacam como canais de 
relacionamento e de experiências 
entre as organizações e seus públicos. 
As estratégias pela internet têm testado 
a criatividade dos comunicadores 
e movimentado a rede, com ações 
que vão desde promoções, ao 
compartilhamento na publicação e 
edição de conteúdo. 

Assim, analisando a complexidade 

do conceito de imagem institucional 
é que podemos entender o desafio 
das organizações num mundo em 
que as interações sociais acontecem 
instantaneamente nas novas mídias, 
principalmente daquelas que 
pretendem se tornar Top of  Mind junto 
aos consumidores. 

Além de estarem alinhadas com 
valores e boas práticas exigidas pela 
sociedade, elas têm que criar e manter 
relacionamentos fortes e experiências 
marcantes, favorecendo uma percepção 
positiva por parte da opinião pública e 
conseguindo se destacar em meio a 
tantas opções de compra.

E para gerenciar esta complexidade 
vivenciada pelas organizações com 
o surgimento de novas mídias, onde 
a transparência e o diálogo são 
preponderantes, está o profissional 
de relações públicas que tem a 
responsabilidade de cuidar para 
que estes atributos sejam práticas 
recorrentes nas organizações, e para 
que sejam referenciais junto à opinião 
pública.  

Assim este profissional atua junto na 
gestão das organizações para que as 
mesmas possam alinhar o discurso na 
prática organizacional, implantando 
ações sustentáveis, criando e 
gerindo canais de comunicação que 
possibilitem o diálogo com a sociedade 
e estabelecendo relacionamentos e 
experiências que tornem o contato 
com a marca algo memorável. 

O trabalho estratégico deste 
profissional, apoiado pela alta gestão, 
garante que a imagem institucional 
possa ser bem percebida pela 
opinião pública, tornando a busca 
para estar na mente do consumidor 
uma missão menos árdua e com 
resultados favoráveis para os objetivos 
organizacionais.
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O comunicador tem o difícil papel de 
intermediar as relações e as trocas de in-
formações entre a organização e seus pú-
blicos. Em casos de greves e paralisações, 
o setor de comunicação deve estar pre-
parado para agir de forma rápida e pla-
nejada, considerando os funcionários da 
organização e seu público principal, pois 
carregam a identidade da organização, 
sendo multiplicadores de seus valores e, 
assim, podem afetar a imagem da organi-
zação positiva ou negativamente.

Tomemos como exemplo uma organiza-
ção que, por conta de mudanças em sua 
estrutura, passou a ter problemas com 
o Sindicato, levando os colaboradores a 
questionarem o fato e a iniciarem uma 
greve. O comunicador, neste caso, tem 
uma posição fundamental na hora de 
responder as dúvidas e questionamentos 
deste grupo, tentando diluir a manifesta-
ção de maneira que a empresa saia me-
nos prejudicada possível.

Este episódio ocorreu com o coordena-
dor de comunicação de uma das maiores 
empresas de cobre do Brasil. Sérgio atua 
na área há mais de 12 anos e nos conta 
que “durante cerca de um ano tentou-
se assinar a renovação do acordo com o 
Sindicato da categoria. Com o insucesso, 
a Empresa decidiu optar por uma forma 
de trabalho legal, e que não implicava em 
acordo prévio. Assim, independente do 
Sindicato, o novo regime foi implantado, 
ou seja, a fixação dos turnos. Os empre-
gados sairiam do regime de revezamento 
para turnos fixos.”

Na época a organização em questão pas-
sou por um processo de incorporação, no 
qual ampliou significativamente o núme-
ro de seus funcionários e seu porte (tanto 
no tamanho como no mercado financei-
ro), o que fez com que a organização tives-
se que passar por uma série de mudanças 
em sua estrutura, fato que influenciou na 
situação que motivou a greve. 

Mesmo a Empresa preparando diversos 

“O setor de comunicação 
deve estar preparado 

para agir de forma rápida 
e planejada, considerando 

os funcionários da 
organização e seu público 

principal.”

comunicados para diferentes públicos, 
Sérgio diz que “durante alguns meses o 
Sindicato divulgou diversos boletins na 
porta da Fábrica com informações sobre 
os “malefícios” do turno fixo. A Empresa 
contra argumentava através dos seus in-
formativos internos.” 

Logo que, dentro do prazo legal, o Sindi-
cato entrou com uma carta de comunica-
ção de greve, a Empresa se preparou, pois 
eles informaram a todos sobre o possível 
bloqueio da entrada e quais as posturas 

esperadas e conseqüências, o que ocasio-
nou o real bloqueio por 13 dias. 

Durante a greve ocorreu uma verdadei-
ra guerra de comunicações, e ficou claro 
que as informações que chegavam aos 
funcionários, de ambos os lados, não os 
prepararam adequadamente para a si-
tuação, pois não sabiam quais seriam as 
conseqüências e como ficaria a estabilida-
de na organização. O Sindicato usou jor-
nais locais, sites de notícias e programas 
populares de rádio para colocar denún-
cias sobre a situação, e a Empresa se po-
sicionou respondendo a todos os veículos 
que mereciam confiança, não deixando 
que nenhuma informação equivocada 
fosse transmitida. 
 
“Quando uma negociação pôs fim à gre-
ve” como Sérgio explica, eles emitiram 
um comunicado a todos os funcionários 
com as condições negociadas, voltando à 
Empresa às suas rotinas normais. 

Essa situação pode ser um exemplo de 
como a atuação de um comunicador 

no exercício da comunicação oportuna 
e adequada faz a diferença no esclareci-
mento das condições de intermediação 
de uma greve.
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Não é só um avatar  
 
    

Já foi responsável pela área de 

Marketing e Comunicação. Agora 

presta consultoria em Comunicação 

e Marketing e em Língua Portuguesa. 

Produz conteúdo e revisa para o A 

Bordo, Mídia Boom e Blog do Villela. É 

defensor e adepto do crowdsourcing e 

das redes sociais como instrumentos 

de formação e negócios. Leitor 

voraz, também escreve contos e um 

romance.
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Newton Alexandria

twi t ter :  @oPol ivalente
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Uns são heavy users. Outros usam 
moderadamente. Há os com o dilema de 
entrar ou não. E muitos nem sabem do 
que se trata. 

A verdade é que ninguém é um oráculo 
em mídias sociais. Existem sim os que 
se debruçam a estudar e entender a 
atuação de indivíduos online, mas, por 
ser uma questão relativamente nova, 
todos estamos descobrindo sobre esse 
fenômeno.

É importante destacar que profissionais e 
organizações que atuam ou que pensam 
em atuar nas mídias sociais devem 
ter um olhar estratégico, depurado e 
racional, diferentemente da grande 
massa que utiliza os meios sociais virtuais 
mais despropositadamente, como forma 
de interação entre amigos, familiares, 
novos relacionamentos pessoais, etc. É 
imperativo estar na web, pois nela está o 
extrato de consumidores, influenciadores, 
críticos e toda uma sorte de impactos 
positivos e negativos à imagem e à 
reputação.

Ao contrário do que algumas empresas 
e profissionais ainda pensam, não se 
trata apenas de marcar presença, abrir 
uma conta, definir um avatar e escrever 
algo. Trata-se da interação estratégica e 
consistente, sem intrusão, utilizando a 
linguagem corrente.

Se por um lado a adesão é crescente, por 
outro existem empresas e profissionais de 
todos os portes e níveis que desconhecem 
ou não dão crédito a essa realidade, que 
nem é tão nova assim. Estão cegos às 
benesses que a presença online pode 
lhes trazer. Se há o perigo de estar nas 
mídias sociais, o benefício é maior, já que 
as fronteiras se dissiparam e praticamente 
tudo está na Internet. 

“A verdade é que 
ninguém é um oráculo em 

mídias sociais.”

Diferentes mídias sociais e ferramentas 
surgem do dia para a noite, o que não 
necessariamente contribui para o 
aumento de insucessos, já que, na maioria 
dos casos, os próprios usuários criam para 
si situações embaraçosas. Pergunte ao 
Alex Glikas, diretor demitido da Locaweb, 
e à British Petroleum (BP) se o abalo em 
suas imagens e reputações foi causado 
majoritariamente pelas redes sociais ou 
por suas palavras e ações, ainda que não 
deliberadas. 

Teoricamente, os profissionais ligados à 
comunicação e tecnologia deveriam ter 
mais tato nas redes sociais, mas não é 
bem o que acontece. Muitos colocam à 
disposição de todos informações que os 
comprometem. Esquecem que estão no 
virtual, onde as paredes, portas e janelas 
são frágeis e muitas vezes nem existem.

Em muitos casos, o conceito de seguidor 
(follower, no Twitter) é levado ao pé da 
letra, quando empresas e profissionais 
vasculham informações que abonem 
ou desabonem alguém. Por isso, cabe o 
cuidado com o que tornar público.

O advento das mídias sociais tornou a 
questão da imagem e reputação tão 
complexa que são criadas a cada dia 
novas ferramentas de monitoramento 
– pagas e gratuitas –, oportunas para 
extrair subsídios para criação e otimização 
de produtos e campanhas, pesquisas 
sobre público-alvo e, principalmente, 
para detecção de consumidores, 
fãs, influenciadores e destruidores; 
informações fundamentais e estratégicas 
para momentos de crise.

O uso de hashtags – palavras sucedidas de 
“#” para agrupar determinado assunto – 
no Twitter é bem emblemático quanto ao 
poder do indivíduo online. Um parêntese 
é que muitos entram na discussão pelo 
simples desejo de pertencer, de aparecer, 
sem saber exatamente qual a causa que se 
está promovendo ou demovendo. E nesse 
círculo estão pessoas que se esquecem de 

suas ligações profissionais e empresariais 
e “entram na onda”, se prejudicando. 
Nesses casos, devemos parar e pensar se 
a opinião pública é consistente ou se é só 
agitação desqualificada de meia dúzia de 
arruaceiros. A anarquia pode custar caro.

Outra questão a ser levada em 
consideração é de empresas, instituições, 
políticos e celebridades que utilizam as 
redes sociais de forma fria, puramente 
como via de mão única. Ora, não se 
pode querer empurrar goela abaixo o 
que não se quer ouvir, ler, comprar, etc, 
ou usar essas ferramentas para inflar 
egos e manter o grau de egoísmo. A 
imagem pode parecer frágil e superficial. 
Os próprios termos são “mídias sociais”, 
“novas mídias”; não é mais de um para 
todos, é de todos para todos. 

Quanto à gestão das mídias sociais, não é 
das tarefas mais fáceis; até um estagiário 
– sem desqualificá-lo – pode monitorar 
dados e informações, mas a análise deve 
passar por profissionais mais graduados 
com conhecimentos diversificados, extra-
polando a parte mais técnica e entrando 
na parte comportamental, humana e 
social. Já no que tange ao gerenciamen-
to de crises, o mais indicado é que seja 
conduzido por profissionais com grande 
conhecimento de relações públicas, fa-
miliarizados com a web 2.0, que devem 
identificar a raiz dos problemas e montar 
estratégias de comunicação para diminuir 
ou estagnar os efeitos e danos à imagem, 
apontando à organização caminhos a se-
rem seguidos para que a situação de em-
baraço não volte a se repetir.

O conceito de gestão e planejamento em 
mídias sociais pode facilmente remeter às 
organizações, mas é plenamente aplicá-
vel a qualquer indivíduo, seja profissional 
ou não. 

“Cautela e caldo de galinha não fazem 
mal a ninguém.”
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O Projeto
O projeto nasceu através da ideia de se criar um evento 
só para blogueiros. Debates e entrevistas no qual os 
visitantes do evento pudessem debater, perguntar e 
aprender cada vez mais sobre a Blogosfera com quem 
realmente está* envolvido com isso. Com a dificuldade 
de planejar um evento, considerando financeiro, local 
e apoio pulamos para o meio mais fácil e de rápido 
acesso, A INTERNET.
O Fala Blogueiro estará no ar em breve e conta com o 
apoio de todos vocês. 

Acessem o site para maiores informações. 

www.falablogueiro.com.br 

http://www.falablogueiro.com.br


Aqui o aluno ensina

w w w . a b o r d o d a c o m u n i c a c a o . c o m . b r

A revista A Bordo da Comunicação propõe com este espaço dar voz ao aluno. 
Divulgaremos artigos escritos por alunos das faculdades nacionais, de acordo com o tema 

de cada edição.

O A Bordo da Comunicação foi desenvolvido por alunos e agora somos uma mescla de 
profissionais e estudantes. O lema é que todos têm a ensinar, por este

motivo abrimos este espaço e se você estudante de comunicação quiser participar, entre
em contato conosco pelo 

email: contato@abordodacomunicacao.com.br

Edição #3

Tema: E-agora? Empresas do 
século XX, profissionais do 

século XXI

Padrão

Caracteres: 3.000 até 5.000
Descrição: 340 a 440 caracteres
Foto em alta resolução do autor

Deadline : 16 de agosto

 Os textos serão selecionados conforme o 
tema da revista e devidamente revisado pela 

equipe do A Bordo da Comunicação

26

Imagem e Opinião Pública nas novas mídias | Junho - 2010



Falemos de credibilidade  
e não apenas de exposição

é estudante de Relações Públicas 

da Unisinos. Pesquisadora e 

curiosa sobre as novas formas 

de comunicação. Trabalha com 

planejamento, gerenciamento e 

execução de projetos em mídias 

sociais. Adora ler todos os tipos de 

livros e a internet é um extensão 

da sua vida. Escreve para os blogs 

Mídia Boom e O Cappuccino 
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Fernanda Fabian

twi t ter :  @fernandaf
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Para uma marca criar sintonia com 
seus consumidores é preciso estar 
onde eles estão. E onde cerca de 
34 milhões¹ de brasileiros está 
atualmente é nas redes sociais. 
Na Web 2.0 o poder está com o 
consumidor, portanto as empresas 
precisam articular e criar a tão 
sonhada interatividade. Ou ainda, 
segundo palavras de um especialista, 
Gabriel Rossi², foi com este advento 
que o cliente passou a estar em 
primeiro plano. Tomo também as 
palavras de Elizabeth Saad Corrêa 
e Marcelo Coutinho Lima³: “O 
mundo 2.0 apresenta, portanto, 
uma inversão de papéis inusitada: 
os usuários – tidos sempre como 
clientes – assumem a posição de 
concorrentes. Isso exige de qualquer 
indústria, uma redefinição de sua 
estrutura de operações e fontes de 
receita para manter-se no mercado.”

Há alguns anos (não muito tempo), 
as discussões nas rodas de amigos, 
botecos, escolas e afins eram 
formadas apenas pelo que era visto 
na televisão (noticiário, novela...), 
rádio, revistas e jornais, basicamente. 
E como dito por Jeffrey Sharlach(4), 
em entrevista para a revista Exame 
de maio deste ano: “Se você tivesse 
algo em um grande jornal, como a 
Folha de S. Paulo ou O Globo, por 
exemplo, você conseguia atingir 
as pessoas que queria. [...] Agora 
temos que lidar com vários meios 
diferentes que as pessoas usam para 
buscar informação.” É a mudança 
de percepções, um caminho 
sem volta para a comunicação 
e, consequentemente, para as 
empresas. As pessoas sabem que 
possuem este poder, já é um fato.

O grande problema é que muitas 
organizações, de todos os portes 
e tipos, acreditam que basta estar 
apenas com um perfil no Twitter, 
e dizer “Bom dia” ou anunciar 

promoções, que já estão interagindo. 
Um grande engano. A presença 
digital da marca tem sim o poder 
de elevar ou prejudicar (e muito) 
sua imagem, que acarretará em 
possíveis prejuízos nas suas vendas. 
Um exemplo? A atual #chuvadetwix 
que causou um grande ruído na 
imagem do fabricante. Se de fato 
o caso irá espelhar nas vendas 
devemos aguardar, mas acredito que 
vai ser difícil obtermos a divulgação 
destes dados. Mas o que é fato 
nesse caso é a grande quantidade 
de pessoas que falaram muito mal 
e insinuaram comprar produtos 
do concorrente no mesmo dia. 

E é essa falta de engajamento nas 
mídias sociais que traz os problemas. 
É preciso entender que não basta 
apenas querer estar, promover 
e expor a marca, é necessário 
criar um vínculo e demonstrar a 
importância que ela dá ao público. 
E como consequência disso criará 
ou fortalecerá sua reputação. 

Reputação nada mais é do que o 
renome, a opinião pública, o conceito 
das pessoas, podendo ser favorável 
ou desfavorável. Acredito que é 
nesse ponto que a comunicação 
brasileira, em geral, precisa crescer. 
A construção deste diálogo deve 
ser muito bem elaborada. Devem 
ser analisadas todas as eventuais 
crises que possam surgir e estar 
preparado para responder a todos.

Ser verdadeiro, mostrar 
transparência, nunca tentar enganar 
o usuário, estar pronto para ouvir 
são algumas características para 
uma boa reputação. Mas se temos 
tantas marcas com problemas 
atualmente, será que isso já não 
deveria ser óbvio? Já dizia a crença 
popular: “o óbvio precisa ser 
dito”. Estar nas redes sociais não 
significa que a empresa vai ser mais 
moderna ou antenada. Mas vai 
mostrar que está preocupada com 
a opinião pública, pois é isso que 
ela vai obter ao criar uma conta no 
Twitter ou no Orkut. Caso contrário 
vai ser ‘só mais uma em um milhão’.

Referências

¹ Segundo Site IDG Now, em 31 de 
março de 2010 em http://idgnow.
uol.com.br/internet/2010/03/31/
redes-sociais-foram-acessadas-
por-86-dos-internautas-ativos-
e m - f e v e r e i r o - d i z - i b o p e /

² Em http://gabrielbranding.com.
br/branding-digital/twitter-reforca-
poder-do-consumidor-colaboracao-
para-o- jornal-do-commercio

³ Livro “Digitalização e práticas 
sociais” , organizado por Valério 
Cruz Brittos

4 Em http://portalexame.abril.com.
br/marketing/noticias/relacoes-
publicas-tem-futuro-promissor-
b ra s i l - 5 6 5 1 5 8 . ht m l ? p a ge = 3

“É preciso entender que 
não basta apenas querer 
estar, promover e expor a 
marca, é necessário criar 
um vínculo e demonstrar 
a importância que ela dá 

ao público”.
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A Opinião Pública,   
A Imagem e As Redes Sociais

é estudante do 6º semestre 

de Comunicação Social com 

habilitação em Relações Públicas, 

na Universidade Metodista de São 

Paulo. Estagiária em Assessoria 

de Imprensa na Souza Franco 

Comunicação. E revisora do Blog 

MídiaBoom.
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Maira Manesco

twi t ter :  @mairamanesco
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Muitos devem pensar que opinião 
pública é a opinião da maioria das 
pessoas, e isso é um grande erro. A 
opinião pública é a opinião da maioria 
manifesta ou, como define Candido 
Teobaldo, é “a opinião do público 
que discute diante as controvérsias, 
que questiona, que participa.”

Mas, e a imagem? A imagem 
está relacionada à forma como a 
organização é vista, é influenciada 
pela experiência que os grupos 
externos têm com a empresa e está 
ligada à opinião pública.

Redes sociais são estruturas sociais 
compostas por pessoas conectadas 
por um ou vários tipos de relações 
ou simplesmente partilham crenças, 
conhecimentos ou prestígios. As 
redes sociais vieram para revolucionar 
as formas de fazer comunicação e os 
usuários as utilizam como uma forma 
de se obter informação sobre o que 
desejam. Muitos utilizam as novas 
mídias para encontrar sugestões de 
onde comprar e quanto pagar por 
certo produto, e determinam isso 
através da opinião de internautas.

Levando em consideração que 
a opinião de usuários das redes 
sociais pode e vai influenciar a 
opinião de outros usuários, entra 
aí o papel do Relações Públicas, 
profissional pesquisador que  faz 
seu trabalho com base opinião dos 
públicos - aqueles que interagem 
com ela. Pois suas ações influenciam 
diretamente no bom andamento das 
organizações. Sendo assim, o uso 
da comunicação corporativa bem 
estruturada e planejada alinhada 
ao negócio da empresa nas redes 
sociais é garantia de sucesso.

Hoje, dentre as mais famosas redes 
sociais como Orkut, Facebook, 
LinkedIn e Blogs, o Twitter, a mais 
nova entre elas, vem exercendo 

papel importante na criação da 
imagem, pois usuários utilizam a 
ferramenta para criticar uma marca, 
um produto e até mesmo uma 
organização. 

Os usuários dessas novas mídias 
costumam expor suas opiniões sem 
o mínimo pudor, alguns já estão tão 
decepcionados que procuram nestas 
ferramentas uma forma de serem 
vistos e ouvidos, não importando as 
consequências.

A seguir, dois casos de usuários do 
Twitter. Um que criticou a própria 
organização na qual trabalhava e 
foi punido, e outro que aumentou a 
visibilidade da organização.
 
→ No dia 11 de maio de 2010, a 
Editora Abril demitiu Felipe Milanez, 
ex-editor assistente da revista 
National Geographics Brasil, por ele 
ter feito um comentário indevido 
em seu Twitter sobre a Revista Veja, 
mantida, também, pela Editora ABril. 
A reportagem comentada era “A 
farra da antropologia oportunista” 
que falava sobre reservas indígenas 
no país, o ex-editor postou em seu 
Twitter que a revista “fabricava” 
declarações e citou os jornalistas 
responsáveis pela matéria como 
anti-indígenas.

→ Em 2009, um ano depois da 
criação do Twitter da construtora 
Tecnisa, foi lançada uma promoção 
exclusiva para seus seguidores nas 
redes sociais, que não passavam de 
300 no microblog, já nas primeiras 
cinco horas houve aumento de 200 
seguidores e logo no primeiro dia 27 
pessoas ficaram interessadas, sendo 
que uma fechou negócio e realizou 
a compra de um imóvel através do 
Twitter.

Analisando os dois casos, pode-se 
concluir que as organizações que 

possuem contas corporativas nas 
redes sociais se preocupam muito 
com a opinião de seus usuários e com 
a imagem que elas criam junto aos 
seus seguidores, procuram manter 
uma relação amigável com eles, 
criam promoções a fim de estreitar 
relacionamentos e questionam as 
opiniões, porém dependendo do 
que é dito e qual o seu papel na 
organização há risco de ser punido.

Se você é um usuário, fique atento 
na forma que expressa suas opiniões, 
pois mais para frente poderá se 
arrepender.

E se você é uma organização, preste 
atenção na imagem que está sendo 
criada da sua empresa e o que 
estão falando dela, procure sempre 
estreitar os relacionamentos com 
seus seguidores.

Boa viagem nas navegações pelas 
redes sociais, mas verifique sempre 
se é uma boa hora para estar lá!

“Muitos utilizam as 
novas mídias para 

encontrar sugestões de 
onde comprar e quanto 
pagar por certo produto, 

e determinam isso 
através da opinião de 

internautas.”
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Novas Mídias:  
janelas abertas para o futuro 
das empresas

Graduanda do 2º ano do curso de 

Comunicação Social – Habilitação em 

Relações Públicas pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP), campus de Bauru. 

Suas áreas de pesquisa estão 

voltadas à Assessoria de Imprensa, 

à Comunicação Organizacional, ao 

uso da Comunicação e do trabalho 

do profissionais de Relações 

Públicas nas redes sociais.
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Passou-se o tempo em que analisar 
o grau de aceitação de um produto 
ou de um evento passava apenas 
por um simples questionário. 
Tornou-se ultrapassado utilizar 
somente os indicativos de pesquisa 
para examinar como anda a 
popularidade de um candidato 
à Presidência, por exemplo.
 
O advento e a popularização do 
uso dos computadores e de seus 
aplicativos torna possível aos 
profissionais de comunicação, 
especialmente aos Relações Públicas, 
conferir a aceitação das imagens 
atribuídas a um determinado objeto 
de estudo e monitorar a opinião 
do público-alvo a seu respeito. 
Resumindo: a Internet se tornou uma 
“janela” aberta para o crescimento 
(ou decadência) da imagem de um 
produto ou a da própria empresa.

Um tipo de ferramenta utilizado 
com frequência pelos internautas 
são as chamadas redes sociais. 
O Brasil possui uma grande 
participação porcentual de usuários 
no Orkut, Facebook, Twitter 
(aproximadamente 20 milhões de 
pessoas), e muitos usufruem destes 
instrumentos quase que todos os 
dias. Estes sites que a princípio 
seriam usados apenas para fins de 
entretenimento, transformaram-
se em uma “carta na manga” 
estratégica para empresas – 17% 
das existentes no Brasil já têm 
áreas para perfis em mídias sociais 
- poderem divulgar seus produtos 
e, em contrapartida, observarem 
como seus possíveis usuários os 
“anunciam” para o mundo inteiro.

Em matéria veiculada no telejornal 
Jornal das Dez, da GloboNews, 
no dia 14 de abril de 2010, foram 
mostrados dados referentes a uma 
pesquisa feita por uma consultoria 
que monitora as mídias digitais. Eles 

mostraram a influência das mídias 
para a mediação das relações entre 
empresas e consumidores: 90,1% 
dos entrevistados utilizam as mídias 
sociais para pesquisar sobre um 
produto ou serviço antes de comprar; 
já 42,9% recomendam empresas ou 
serviços, e 28% fazem reclamações. 
Pode-se, então, destacar uma 
importância das redes sociais para 
o campo empresarial: estas novas 
estratégias de mercado aumentam 
a influência do consumidor no 
desenvolvimento dos produtos 
(desde o pré-lançamento até o 
consumo em si) e das empresas (desde 
o lançamento até uma possível crise 
ou falência). Segundo o especialista 
em marketing Miguel Feyo, na 
mesma matéria citada acima, com o 
avanço das redes de relacionamento, 
as empresas deixaram de fazer 
monólogos para poderem 
dialogar com seus consumidores, 
ouvindo suas reclamações, 
sugestões, elogios e críticas.

Outro detalhe primordial nestas 
novas ferramentas sociais é o fato da 
transmissão, quase que instantânea, 
das informações veiculadas. Um 
exemplo recente aconteceu no 
dia 29 de abril de 2010, quando 
o editor-chefe e apresentador do 
Jornal Nacional (Rede Globo) William 
Bonner decidiu se retirar da esfera 
de microblogs Twitter, por conta da 
demanda gerada pela ferramenta, 
que lhe resultava dores terríveis nas 
costas. A partir disto, milhares de 
“sobrinhos”, como Bonner gostava de 
chamar seus seguidores, mandavam 
mensagens mencionando o 
nome do jornalista e lamentando 
seu “twittercídio”, ou seja, a sua 
saída da rede social. Além disto, 
muitos sites e blogs relacionados à 
comunicação registraram o fato e 
o analisaram. Assim como no caso 
deste jornalista, muitas empresas 
acabam repercutindo sua imagem, 

de modo positivo ou não, nas 
mídias sociais e necessitam ter um 
cuidado maior na hora de responder 
“o que você está fazendo?” 
(pergunta originária do Twitter), ou 
de inserir algum texto no site de 
relacionamentos Orkut, por exemplo.

Portanto, o profissional de Relações 
Públicas precisa se atentar para 
que a imagem da organização seja 
transparente e sólida, principalmente 
nesta primeira década do século XX, 
pois as mídias sociais garantem a 
liberdade de opinião por parte dos 
consumidores/clientes, de certa 
maneira superior àquela dada pela 
comunicação midiática (“de massa”). 

Enfim, atentar-se para que a “nova 
janela” aberta pela rede mundial 
de computadores não se quebre 
e se, de algum modo, “quebrar” 
que não se coloquem os cacos 
debaixo de um tapete, mas que se 
reconstrua a imagem empresarial 
o mais rápido e seguro possível.

“90,1% dos entrevistados 
utilizam as mídias sociais 
para pesquisar sobre um 
produto ou serviço antes 

de comprar”.
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Da fofoca 
do século XVIII à 
opinião pública 2.0

Graduando do 3º período em 

Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo na Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Já estagiou 

na Assessoria de Comunicação da 

mesma instituição e atualmente 

estagia numa agência de marketing 

e tecnologia. Interessado em seguir 

carreira acadêmica, em especial 

estudando mídias digitais e sua 

relação com o webjornalismo.
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Eloy Vieira

twi t ter :  @Eloy_Vie i ra
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“Para acompanhar as notícias, 
bastava ficar na rua e abrir os 
ouvidos”, é assim que Robert 
Darnton, notório historiador norte-
americano, descreve em seu artigo 
intitulado “Rede de Intrigas” o 
ambiente da Paris pré-Revolução 
Francesa. Originalmente, o termo 
notícia deriva de nouvelle, ou seja, 
novas, novidades, basicamente 
constituídas pelas fofocas sobre os 
nobres da corte de Luís XV. Além 
disso, se pegarmos a rua como 
um espaço público, podemos 
transportar um pouco do cenário 
parisiense para o nosso dia-a-dia do 
século XXI. Agora a Web 2.0 é essa 
rua onde todo mundo ouve, fala e 
compartilha as novas, sejam elas 
de ordem pública ou simplesmente 
pessoais. Mas afinal, onde entra 
a fofoca? Pois bem, as redes 
sociais desempenham um papel 
fundamental na fofoca 2.0. Através 
da rede, pequenos boatos podem 
tomar grandes proporções. Quem 
acompanha o Twitter pôde perceber 
que na última semana Lima Duarte 
(ator da Globo) foi parar nos Trending 
Topics só porque alguém resolveu 
dizer que ele morreu. Outro caso 
notório é o da apresentadora Ana 
Maria Braga, que teve sua separação 
conjugal exposta através do mesmo 
microblog. 

Os casos de exposição pessoal 
apresentados anteriormente são 
apenas alguns dentre tantos outros. 
Parece que, assim como no século 
XVIII, as pessoas ainda se interessam 
sobre as novidades alheias, porém 
agora a fofoca é hi-tech. Ninguém 
precisa ir para a árvore de Cracóvia  
para informar e ser informado. 
Nas redes sociais todos podem 
se comunicar de forma dialógica 
e horizontal, sem intermédio dos 
meios de comunicação tradicionais. 
Afinal de contas, a Web 2.0 não 
é uma rede de computadores, 

mas sim de pessoas que podem 
compartilhar, discutir e dialogar 
nessa grande praça pública que a 
rede tem se tornado. Mas, nem tudo 
são flores, analogamente ao rei Luís 
XV e sua esposa Maria Antonieta, 
qualquer um pode ter sua imagem 
destruída somente por boatos. Se 
naquela época notícias e canções 
populares que iam de boca em boca 
derrubaram um rei e logo todo o 
regime, hoje em dia as novas mídias 
têm um poder incomensurável sobre 
a imagem de uma pessoa pública. 
Em meio a essa Esfera Pública 
Interconectada (Networked Public 
Sphere)  as informações tomam uma 
escala global.

É aí que entra o importante 
papel do formador de opinião. A 
inabilidade da corte francesa em 
intervir no discurso da Madame 
Du Barry  pode ter ocasionado o 
fim do Antigo Regime. Do século 
XVIII para cá, muito já se aprendeu 
sobre a importância do formador 
de opinião e seu poder de impacto 
na formação da opinião pública. 
Segundo Habermas, o profissional 
de relações públicas tem como 
papel principal intervir na opinião 
pública e até mesmo manipulá-la, 
o que prova que um profissional 
dessa área pode ter muito poder no 
processo de divulgação das notícias 
e da manutenção de uma imagem.

Atualmente, os internautas comuns 
estão deixando de se informar 
através de fontes tradicionais como 
portais de notícias e fontes oficiais, 
preferem ‘ouvir’ de uma fonte 
mais humanizada, isso se explica 
o boom que os blogs e as diversas 
redes sociais vêm sofrendo, ou 
seja, a Esfera Pública está cada vez 
mais ampla e acessível. Por isso, é 
imprescindível que o profissional 
que lida com a imagem, seja de uma 
empresa ou de uma pessoa física, 

prepare-se para enfrentar esse 
desafio proposto pelas novas mídias 
e todas as fofocas e boatos da Esfera 
Pública 2.0. Deve-se estar preparado 
para ouvir o que quer e o que não 
quer e, ainda assim, relacionar-
se com um público cada vez mais 
informado e qualificado.

Referências

1 - Árvore frondosa que ficava no 
centro de Paris onde várias pessoas 
se reuniam para espalhar as notícias

2 - Termo cunhado por Yochai 
Benkler, professor de Direito da 
Harvard

3 - Cortesã que seduziu e logo se 
tornou amante do Rei Luís XV. Ela 
deu origem a boa parte dos boatos 
que o derrubaram, fossem eles 
verdadeiros ou não.

“Os internautas comuns 
estão deixando de se 
informar através de 

fontes tradicionais como 
portais de notícias e 

fontes oficiais, preferem 
‘ouvir’ de uma fonte 

mais humanizada, isso 
explica o boom que os 

blogs e as diversas redes 
sociais vêm sofrendo, ou 
seja, a Esfera Pública está 

cada vez mais ampla e 
acessível”.
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Entrevista

Silvana Sandini
Relações Públicas (Famecos/PUCRS), com prática 

sênior em programas de desenvolvimento gráfico. 
Tem experiência na área da Comunicação, com 
ênfase em Relações Públicas e Internet, aliada 

ao desenvolvimento de interfaces interativas. É 
professora das disciplinas Comunicação Digital 
Corporativa, Estudos Multimídia para as RRPP, 
Produção de Mídia Impressa e Digital em RRPP 

e Internet na Publicidade (Famecos/PUCRS). 
Coordena o Núcleo Web do Espaço Experiência 
da Famecos, orientando atividades voltadas ao 
desenvolvimento Web e mídias sociais. Na área 

acadêmica está vinculada ao PPGCOM da Famecos 
(2010), seguindo a linha de práticas profissionais 

e processos sociopolíticos nas mídias e na 
comunicação das organizações, desenvolvendo 

pesquisas com foco em comunicação e 
relacionamento corporativo, no contexto da 

cibercultura.

A Bordo da Comunicação: O Blog A Bordo da Comunicação começou através de uma 
disciplina na faculdade e hoje possui uma boa repercussão no cenário de Relações Públicas 
do Brasil, em menos de um ano. Assim, você como professora observa que os alunos estão 
engajados de tal forma a começarem projetos no período da faculdade? Ou ainda falta um 
pouco de maturidade e iniciativa pra isso?

Silvana: O curso de Relações Públicas na Famecos trabalha a comunicação digital em três momentos, 
que nos permite aprofundar mais esta questão. Um exemplo é o site RRPP Online (rrpponline.com.
br), trabalhado por uma das disciplinas como forma de introduzir estas discussões também de forma 
prática. No início, enfrentamos a resistência de alguns alunos que tinham dificuldade em entender a 
relevância destas ferramentas. Isto era compreensível, na medida em que era algo ainda incipiente, 
que vinha, aos poucos, ocupando espaço no mercado. Hoje, é inegável que o cenário nesta área é 
muito favorável e os alunos sabem disso.
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A Bordo da Comunicação:  Muitas vezes as empresas utilizam os blogs corporativos como 
forma de diálogo com seus clientes. Na sua experiência e análise, como julga atualmente 
o cenário brasileiro com relação ao bom uso dos blogs corporativos? É realmente uma 
ferramenta de comunicação bem utilizada ou pelo mau uso acaba denegrindo a imagem 
da organização?

Silvana:  Neste caso, depende como estamos observando a organização. A comunicação 
organizacional exige um pensamento complexo, que não pode ser polarizado em positivo 
ou negativo. 
O impacto da presença do ciberespaço nas estruturas sociais suscita que as organizações 
passem a utilizar estratégias de comunicação que venham ao encontro das novas formas de 
cultura, que evoluem altamente influenciadas pela consolidação das tecnologias. Contudo, 
na pesquisa que realizei durante o mestrado, pude verificar que, mesmo decorrentes de 
um mesmo cenário, as organizações dificilmente conseguem acompanhar o ritmo das 
transformações sociais, o que leva a uma maior valorização da espetacularização e as 
afasta dos valores expressos da cibercultura. 
Desta forma, é importante ressaltar que não existe uma solução mágica para o controle 
das interações do ciberespaço. Pelo contrário, é preciso que o discurso publicado nos canais 
esteja de acordo com as práticas on e offline da organização e que ambos privilegiem 
uma postura predominantemente assertiva. Além disso, torna-se essencial a presença 
marcante de uma equipe responsável pelas interfaces virtuais que possa responder de 
forma imediata e integrada às demandas da Rede.

A Bordo da Comunicação: No que estes blogs podem prejudicar ou ajudar a empresa 
diante da Opinião Pública?

Silvana:   Os blogs corporativos representam hoje um compromisso contínuo com os públicos 
envolvidos, sendo a palavra da própria empresa. Em muitos casos, os problemas decorrem de 
profissionais que não são capacitados para interagir com os públicos e tampouco dominam 
as informações necessárias sobre a organização. Entre os canais de mídia social, o blog tem 
demonstrado uma grande força, visto que permite um maior controle na gestão de dados e 
liberdade de configuração das páginas. Se bem trabalhado, participa ativamente da construção 
coletiva da memória da organização e cria um elo com stakeholders que favorece a administração 
de eventuais crises. Vale lembrar que a possibilidade de contarmos com ótimas plataformas 
gratuitas (como o wordpress.org) pode até reduzir os custos, mas, ainda assim, o blog é uma 
ferramenta que demanda acompanhamento, manutenção e avaliação freqüentes, que exigem 
investimentos com relação à equipe envolvida, já que estes profissionais inevitavelmente 
acabam vinculando a sua imagem pessoal à da organização. Em muitos casos, as organizações 
não possuem espaço para a publicação de dados com um caráter mais descontraído, amador, 
exigindo também a produção de conteúdos com qualidade profissional (fotos, vídeos, etc.), por 
exemplo.
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A Bordo da Comunicação: As novas mídias abriram espaço a toda linha de comunicadores. 
Como você observa o posicionamento dos relações públicas diante dessa realidade?

Silvana:   Acredito que sejam os mais privilegiados no cenário atual. Aqui gostaria de citar 
alguns autores que podem esclarecer a minha posição. De acordo com o artigo “O Silêncio 
do Objeto: uma lógica hiper-espetacular” do prof. Juremir Machado (2007), “a publicidade 
expressa, como nenhuma outra disciplina, essa ‘energia imoral’ (ou pretensamente amoral) 
que destrói o sentido, alimentando-se exclusivamente de signos, até produzir um imaginário 
de troca sem troca”. Surge aí o hiper-espetáculo, que se dá pela hegemonia da comunicação 
publicitária, uma estética emocional e tátil que domina as artes, o jornalismo, o cotidiano 
e a cultura como um todo. E este quadro se opõe a realidade da cibercultura, que propõe 
uma atitude anárquica de apropriação das tecnologias (LEMOS, André, Cibercultura, 2008). 
As diversas organizações sociais e os indivíduos disputam a fala no ciberespaço e, assim, 
a vida das empresas tende a sofrer impasses antes não previstos. A presença influente 
de outsiders (desviantes) na rede impulsiona movimentos de ‘contratendências’ que antes 
podiam ser facilmente encobertos. 
Ocorre que as organizações têm interesses que nem sempre estão de acordo com todos 
os públicos afetados. Não se pode deixar de considerar que todas as ações desenvolvidas 
nas diferentes esferas do plano social são naturalmente acompanhadas por movimentos 
reativos espontâneos. E com isso, penso que a propagação da cibercultura pode suscitar 
a atualização do hiper-espetáculo para o ciberespetáculo, que transfere a hegemonia da 
comunicação publicitária para as relações públicas, na medida em que este segundo modelo 
valoriza questões como relacionamento, diálogo e transparência. 

A Bordo da Comunicação:  Hoje em dia se mistura muito as especializações dentro da 
comunicação social, e acaba por ter algumas intrigas com os profissionais diante da divisão 
de trabalho. Como lidar então com essas dificuldades, podendo ter melhor aproveitamento 
do trabalho dentro da comunicação digital?

Silvana: Diferentemente do que ocorre em outras áreas mais tradicionais da comunicação, 
na comunicação digital não há espaço para profissionais fechados e que não saibam 
trabalhar de forma integrada. Na Famecos estamos trabalhando esta questão há 
algum tempo. Atualmente, nossos laboratórios estão todos vinculados a uma agência 
multidisciplinar e os alunos podem trabalhar em qualquer núcleo, independentemente 
do curso de origem. O Núcleo Web, ao qual estou diretamente ligada, é um exemplo. 
Atualmente coordenamos o trabalho de alunos dos cursos de Relações Públicas, Publicidade 
e Propaganda e Jornalismo. Desta forma, todos podem perceber como cada uma das 
áreas é imprescindível para um trabalho completo. No entanto, as competências estão 
muito próximas. Hoje, é indispensável que os relações públicas saibam trabalhar com as 
ferramentas de comunicação digital (de forma estratégica e prática), tenham ao menos 
noções básicas de foto e vídeo, além de um texto excepcional.
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A Bordo da Comunicação:     Como você percebe o estudante de hoje 
perante as inovações da comunicação social? São receptivos e 
atentos ou ainda falta maturidade para valorizar o espaço que 
uma faculdade fornece para estudo?

Silvana:   Bem, esta pergunta é bem parecida com a primeira. Vou 
apenas complementar. 
Acredito que a questão da maturidade pesa, principalmente nos 
primeiros semestres, mas percebo que a maioria dos alunos procura 
valorizar os conteúdos que são discutidos em aula, na medida em que 
eles participam do mercado, a partir das experiências práticas de trabalho. 
Claro que varia bastante. Alguns apresentam mais dificuldade, mas vejo 
que, de um modo geral, os alunos estão mais motivados e dispostos para o 
aprendizado voltado à comunicação digital. As vivências proporcionadas 
pelos laboratórios, como temos aqui no Espaço Experiência, contribuem 
muito neste elo entre a formação e o mercado.

A Bordo da Comunicação: As palavras e ações são formas de permitir que a opinião pública 
tenha uma imagem ruim de uma empresa. Como você observa que uma empresa pode 
utilizar as mídias sociais para amenizar essas crises?

Silvana:  Reforçando a minha afirmação anterior, não há fórmula mágica. Um bom começo é estimular 
uma prática predominantemente assertiva, que seja constantemente condizente com o discurso 
adotado, a fim de, mesmo em casos de crise, manter a postura de transparência, que é pretensamente 
anunciada e costuma ser percebida pela audiência em longo prazo. Desta forma, a meu ver, a escolha 
das estratégias deve estar baseada em critérios que privilegiem a comunicação integrada de mão 
dupla e o relacionamento com stakeholders, visto que estes conceitos aproximam as companhias das 
aspirações dos usuários da Rede.
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A Bordo da Comunicação: O que é Agenda Setting e o que esse processo pode influenciar no 
potencial dos líderes de opinião? Na pesquisa que você desenvolveu quais são os recursos 
que formam a própria Cauda Longa do agendamento?

Silvana:   Esta é uma questão bem complexa, pois envolve o desenvolvimento de distintos 
conceitos teóricos. Vou tentar resumir, mas não sei se vai ficar claro.
O líder de opinião, tradicionalmente, possui – e é capaz de articular – diferentes informações, 
tendo a pretensão de tornar-se um emissor das decisões por ele formuladas. O acesso 
ao sistema industrializado de comunicação tende a restringir o fluxo de informação e 
tornar este líder alguém mais raro e poderoso. Os tradicionais meios de comunicação de 
massa tinham – e têm – a divulgação de dados controlada por poucos editores, embora 
se constituam como grandes referências no agendamento das populações urbanas.  Os 
segmentos que não têm acesso ao sistema industrializado de comunicação criam sistemas 
próprios, verdadeiros circuitos populares. Podemos citar como exemplos destes sistemas o 
grafite e as faixas penduradas em postes.
Mas talvez nenhum sistema difusor de informação possa ser comparado à Internet, se 
considerarmos alcance e popularização. A Web (principal ferramenta da Internet) é, por 
sua natureza interativa, uma ferramenta muito influente. Atualmente, a tecnologia permite 
ao seu usuário participar das conversações mantidas nos grupos de discussões, completar 
formulários e submeter dados, além de assistir a vídeos e ouvir arquivos de áudio, através dos 
incontáveis sites disponíveis para o acesso gratuito. A Web tem a capacidade de influenciar 
de maneira consistente seus usuários que, freqüentemente, buscam as informações ainda 
com um grau de incerteza relativamente alto, em relação ao tema procurado. Assim, o 
acesso aos dados, que podem reduzir a incerteza do usuário – uma das premissas para a 
formação de uma agenda –, é facilitado e pode se dar independentemente do tempo e 
localização do usuário. Este é um terreno fértil para a formação de novos líderes de opinião 
já que estes encontram, nos buscadores da Web, fortes aliados para a propagação das suas 
ideias.
Novos conceitos, como a Web 2.0, favorecem a disseminação da cibercultura, já que hoje 
o usuário não busca apenas receber o dado “pronto”, mas também é convocado a produzir 
dados livremente. Além disso, a interatividade propicia uma aceleração nos processos de 
comunicação, nunca antes experimentados. 
Outras características intrínsecas à Web, como o acesso à informação otimizado, a facilidade 
na publicação de conteúdos, uma capacidade ilimitada de armazenamento e buscadores 
bastante eficientes, certamente propiciam este cenário.
Analisando os atuais canais de publicação de conteúdo e as suas características, apresentados 
sob a esfera da hipótese de agenda setting, podemos dizer - de forma metafórica -, que 
estes recursos propiciados pela consolidação da Web 2.0 formam a própria Cauda Longa 
do agendamento proposto pelos meios de comunicação de massa. Neste panorama, os 
líderes de opinião contemporâneos mesmo sem acesso aos meios de comunicação de 
massa podem ver, na Internet, a sua capacidade de agendar temas junto aos usuários e 
ampliar-se exponencialmente.
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Por Renan França e Felipe Teram

Pensamos todos os dias durante 
as aulas na UNESP/Bauru e  nos 
estágios, em como os estudantes 
de Relações Públicas fazem e 
planejam sua carreira. Desde 
o primeiro dia em que tivemos 
certeza que as Relações Públicas 
seria nosso objeto de estudo essa 
dúvida nos acompanha. Nossa 
curiosidade, bem comum entre 
estudantes de comunicação, 
nunca nos deixou esquecer essa 
questão.

Um local perfeito para aquietar 

nossa busca foi o ERERP que 
começou em 2007 na Unesp de 
Bauru, sendo realizado com muito 
esforço pelos alunos de todos os 
anos da graduação, evento que 
somente aconteceu por meio das 
“relações digitais”. No ano seguinte 
um grupo de alunos da PUC/
Curitiba correspondeu aos ideais 
do evento e realizaram a segunda 
edição. Já em 2009, a mobilização 
ganhou proporção no país e 
aconteceu em Londrina, agregando 
Sudeste e Sul e também na Paraíba, 
inaugurando a edição Nordeste 

do evento. As mobilizações estão 
crescendo cada vez mais, tanto 
que a segunda edição Nordeste 
já ocorreu em Pernambuco e 
a quarta edição Sudeste será 
realizada em Campinas. E, as 
intenções de realização para um 
encontro nacional estão tomando 
uma forma cada vez mais tangível, 
mostrando a eficiência e sucesso 
da mobilização chamada ERERP.

Atualmente este encontro é um 
dos nossos objetos de estudo 
e também um projeto pessoal, 
uma oportunidade de troca 
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de experiências e valores, de 
estudantes para estudantes 
integralmente. O ideal do ERERP 
é fazer com que os estudantes 
de cada região discutam assuntos 
recorrentes sobre sua graduação e 
experiências, por conseguinte os 
assuntos estabelecidos em cada 
uma das cinco regiões do Brasil 
sejam discutidos em uma grande 
reunião nacional. Acreditamos 
que os comunicadores tanto 
graduandos como profissionais, 
tem uma pré-disposição a 
participar de encontros, tanto 
que atribuo uma grande parte de 
meus conhecimentos aos debates 
informais tão presentes nesses 
eventos. O ERERP é então um 
exemplo perfeito de como o debate 
com graduandos do mesmo curso, 
mas com outras universidades 
agrega valor inigualável à nossa 
formação, um evento realizado 
para integração, união e mistura 
de conhecimentos. 

As relações básicas do ERERP 
provêm da internet, uma antiga 
e silenciosa inovação da Guerra 
Fria: a internet – que dispensa 
espaçonaves - exclui a necessidade 
de cães treinados e não pulveriza 
violentamente cidades inteiras. 
Seguindo a tendência dos grandes 
engenhos da Guerra Fria, a internet 
foi resultado de uma pesquisa 
gerenciada pelo Estado enquanto 
organização. Parece estranho 
reconhecer tal fato já que, 
frequentemente a internet é posta 
como uma ferramenta nascida e 
construída para o mercado. Os 
paradoxos da internet originam-se 
logo de seu nascimento: concebida 
para facilitar as guerras, acabou 
como responsável por reordenar 
os ditames do gerenciamento das 
organizações – enxugando os gastos 
administrativos e viabilizando as 
veredas da globalização. A internet 

acirrou a batalha concorrencial da 
economia, sendo o fator central 
do crescimento econômico das 
décadas de 80 e 90, segundo 
o professor de Economia de 
Princeton e prêmio Nobel da 
Economia de 2008, Paul Krugman. 
Quem apostou em T.I. na década de 
90 teve sorte – e, na época, capital: 
a internet enquanto ferramenta 
de comunicação imediata possuía 
custos que somente o mercado 
poderia bancar.
 
O primeiro, segundo e o terceiro 
setor nunca mais foram e, serão 
os mesmos. Uma das empresas 
com ações mais rentáveis na bolsa 
norte-americana oferece serviços 
de e-mail e o tradicional sistema de 
busca, Google, de graça para seus 
usuários. A maior crise econômica 
desde o crash, de 29, a de maio 
de 2008, só foi tão impactante e 
numeroso porque investidores 
puderam retirar seus dinheiros 
das instituições financeiras, 
que desconfiavam, através de 
serviços de transferência online. 
A crise destruiu em horas toda 
a estabilidade que os mercados 
de ações buscaram em anos de 
funcionamento. 

O movimento “Ficha Limpa”, 
nascido de uma corrente de e-mails, 
que reivindicou a aprovação de 
um projeto de lei que inviabiliza 
a eleição de políticos brasileiros 
condenados na justiça, conseguiu 
pressionar a vontade política e 
ser aprovado por unanimidade 
no Senado por meio da força da 
rede. O Google foi uma ideia de 
dois estudantes, da mesma forma 
que o “Ficha Limpa”, nasceu 
de uma iniciativa de poucas 
pessoas: são essas pessoas que 
atribuíram usos conotativamente 
políticos e econômicos a um salto 
tecnológico.  

Acontece, então, uma espécie 
de relação na qual acreditamos 
ser um campo a ser explorado 
por nós - relações públicas, as 
relações digitais. Com a evolução 
da web, web 2.0 e até mesmo 
web 3.0 e o ERERP, é importante 
que outro movimento estudantil 
ou profissional explore essa 
ferramenta de maneira correta 
conhecendo suas especificações, 
locais corretos e principalmente 
aplicações corretas. Esse então é o 
nosso ideal e objetivo de estudo: 
saber aplicar corretamente as 
relações digitais para que elas se 
tornem relações humanas, assim 
como acontece no ERERP. 

 Autores 

Renan França, 20 anos, está 
no terceiro ano do curso de 
Comunicação Social - Relações 
Públicas da UNESP de Bauru. 
Estagia na RPjr - Empresa Júnior 
de Relações Públicas, ativista 
socio-cultural pelo Grupo AGR e 
diretor de Relações Públicas da 
Rádio Unesp Virtual.
@renanuga

Felipe Teram, 22 anos, está 
no último ano do do curso de 
Comunicação Social - Relações 
Públicas da UNESP de Bauru e é 
jornalista freelancer. Escreve na 
seção de teatro da Revista Aimé 
e sobre cultura e variedades na 
Revista Wave.
@felipeteram
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O A Bordo da Comunicação incentiva a prática da propagação da informação. Além de elaborarmos 
fóruns para discussão e disseminação da informação, participamos de eventos para agregarmos 

valores e transmitirmos o que anda acontecendo no mundo da Web e da Comunicação. Neste sentido, 
compartilhamos com vocês um dos eventos que estivemos presentes, o Congresso Mega Brasil. A 

cobertura destes eventos foi realizada pelo twitter do A Bordo
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O Congresso Mega Brasil é o 
maior evento de Comunicação do 
País. Este ano foram 4 dias  - 25, 
26, 27 e 28 de maio - englobou 
3 congressos, o 13º Congresso 
Brasileiro de Comunicação 
Corporativa, o 10º Congresso 
Brasileiro de Comunicação no 
Serviço Público e o 1º Congresso 
Brasileiro de Comunicação Digital.
O A Bordo da Comunicação, 
representado pela Cibele Silva e 
pela Daniele Pedace, estava lá.
Houve muitas palestras, vamos 
destacar algumas.

 - A palestra do Sr. Wladimir 
Gramacho, sócio-diretor 
do Instituto FSB Pesquisa, 
apresentou os resultados de 
algumas pesquisas sobre como as 
organizações posicionam sua área 
de comunicação e quais serão as 
tendências.

A palestra definiu objetivos 
específicos e a rotina na 
apresentação de resultados como 
requisitos fundamentais para o 
bom andamento da comunicação 
corporativa. Mostrou também que 
uma equipe de comunicação deve 
ser gerida por um profissional 
especializado da área, que 
entenda de gestão e possua 
conhecimento em vários saberes, 
para acompanhar a rapidez e as 

transformações da informação.
Uma das principais tendências 
mostrada é que as equipes de 
comunicação estão cada vez mais 
enxutas, pois a terceirização dos 
serviços está aumentando.

- Palestra Comunicação Interna 
2.0, a qual palestrou a Sra. Valéria 
Miranda, gerente do núcleo de 
Comunicação Integrada da InPress 
RJ e o Sr. Nino Carvalho, um dos 
pioneiros em pesquisa em Internet 
no Brasil.

Os palestrantes defenderam 
como a web pode influenciar 
na comunicação dentro de uma 
organização. Comentam que todas 
as pessoas estão conectadas, que 
as redes sociais internas podem ser 
um instrumento de colaboração e 
engajamento, pois é mais favorável 
quando a empresa abre estes 
canais e possui certo controle e 
monitoramento. Não se conectar 
a nenhuma rede faz com que 
canais sejam abertos sem nenhum 
controle, tornando-se um risco e 
afetando negativamente a imagem 
dos emissores – falar é bom, ouvir 
é melhor ainda.- A Comunicação 
Digital e Portabilidade, com o Sr. 
Marcelo Castelo, diretor da F/Biz, 
com o tema Comunicação Digital e 
Portabilidade – O futuro é móvel, 
e o da comunicação também, 

em que mostra como tudo está 
conectado e como a interatividade 
hoje é fundamental para qualquer 
tipo de divulgação.

- Palestra ministrada em inglês e 
teve como palestrante o Sr. Félix 
Leander, gerente de Estratégia 
de Mídias Digitais da Burson-
Marsteller para a América Latina, 

Congresso Mega Brasil de Comunicação 2010 
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serviu como complementação 
da palestra anterior, pois teve 
como tema as Tendências em 
Comunicação Digital.

Na sexta-feira, último dia, teve 
o chamado Creme de La Creme 
– O Melhor do Congresso, com 
5 profissionais renomados 
apresentando um panorama geral 
do evento. Comentam que mais 
do que aquilo que você diz, vale 
o que dizem de você, que os fatos 
que provocam (ou ameaçam) a 
reputação faz com que a empresa 
busque o engajamento. Explicam 
também que informação não é 
poder - é insumo, que as idéias 
são o maior ativo de qualquer 
organização, sem elas não há 
movimento, não há mudanças 
e, por conseqüência, não há 
adaptações. 

Defendem que a Comunicação 
Interna ainda é vista como 

“patinho feio” dentro de muitas 
organizações, mas os resultados 
mostram que o investimento 
nesta área faz uma diferença 
significativa, pois os funcionários 
são peças-chave, já que transmitem 
os valores institucionais, o que os 
torna os primeiros a falarem mal 
ou bem dela.
Uma tendência que foi muito 
destacada é que as empresas cada 
vez mais vão liberar as pessoas, não 
terão mais sedes, mas cérebros. 
Mais alguns pontos interessantes 
a destacar:
- Não há opinião sem informação, 
pois só a informação mobiliza as 
pessoas. Se você não fala, o cliente 
fala.
- A Comunicação não existe se não 
for integrada.
- Valor estratégico da Comunica-
ção: dever de todos.

Além das palestras houve a partici-
pação da Cibele Silva no Workshop 

de ferramentas sociais: pondo a 
mão na massa, ministrado pela 
jornalista e empresária da Mosai-
co Pró-Comunicação, Vany Laubé.
Vany deu dicas para o melhor pro-
veito de cada ferramenta online 
no meio empresarial para obter os 
resultados de acordo com o públi-
co-alvo das organizações.
A palestrante levou a W2Pod: 
Agência Interativa, os sócios Celso 
Cestaro e Gilberto Oliveira apre-
sentaram um case de um de seus 
clientes. 

O congresso foi de grande valia 
para nós estudantes, para o cres-
cimento profissional e percepção 
do mercado de trabalho. Agrade-
cemos ao Grupo Paranapanema 
S.A e ao Rodrigo Cogo por nos pro-
porcionar a ida ao Congresso. 
 

IV ABRAPCORP 2010 Circuito 4x1Social Media Brasil
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Por Vitor Bellote

Por Vitor Bellote



Fórum

 A Bordo da diversidade 
estratégica nas organizações
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Previsto para o dia 19 de agosto de 2010, o A Bordo da Comunicação realizará o seu segundo fórum com o
tema: “A Bordo da diversidade estratégica nas organizações”

O fórum terá a presença de excelentes profissionais que apresentarão os subtemas:

1. Cultura, comunicação e diversidade: elementos intrínsecos 

2. Grupos de Ativismo e as estratégias de comunicação das organizações  
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Maria Aparecida Ferrari, é Professora Doutora em Ciências da Comunica-
ção pela Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo e 
socióloga pela mesma instituição. É especialista na área de relações públi-
cas e cultura. Ganhou o prêmio Opinião Pública em 2002 promovido pelo 
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP/PR – CONRERP 
SP/PR. Em agosto de 2009 lançou o livro ‘Relações Públicas: teoria, contexto 
e relacionamentos’, juntamente com James E. Grunig e Fábio França, pela 
editora Difusão, São Paulo. Atualmente é professora-pesquisadora, em de-
dicação exclusiva, dos programas de graduação e pós-graduação da Escola 
de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo. 

Gládis Henne Eboli, é jornalista e publicitária, pós-graduada em Relações 
Públicas, no curso de Gestão Estratégica da Comunicação Corporativa pela 
USP. Atualmente é gerente executiva de comunicação do Instituto Ethos, 
foi diretora de comunicação do Greenpeace por 5 anos, diretora de contas 
da agência de Relações Públicas Edelman do Brasil e gerente de comunica-
ção corporativa da Schering do Brasil, indústria farmacêutica alemã.

Marta Dourado é Relações Públicas, presidente da Fundamento Comunica-
ção Empresarial, coordenadora do grupo de mercado na Abracom e secre-
tária-executiva da Associação pela Saúde Emocional de Crianças (Asec).

3. Comunicação e gênero

Em agosto abriremos as inscrições. Fique atento para não 
perder mais esse evento do blog A Bordo da Comunicação. 
O Fórum contará com bom conteúdo, bons profissionais, 
networking, emissão de certificado, sorteios e o melhor 
de tudo: a participação é gratuita.
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#blogabordoindica

Imagem e reputação nas mídias sociais: 
“To de olho em você!”

Empreendedor, blogueiro, e comunicador. Uma das suas melhores qualidade é 
falar bastante e tentar sempre descobrir novas maneiras de melhorar as coisas ou 
inventar outras. Ja foi vendedor, trabalhou em transportadoras, estudou comércio 
exterior e administração, palestrou sobre motivação e inovação no mercado, teve 
duas empresas e até hoje milhões de idéias na cabeça. Hoje trabalha sempre em 
busca de novos sonhos e parceiros para criar cada vez mais.

@srchico
Chico Montenegro
web: http://midiaboom.com.br/
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O A Bordo indica alguns twitters que postam bons conteúdos e para 
provar que eles não escrevem bem somente em 140 caracteres, Chico 

Montenegro abre as indicações com um ótimo artigo.

Tente se lembrar quanto tempo 
você levou para construir sua 
imagem como profissional na área 
em que atua, ou até mesmo no 
seu círculo de amizades. Tenho 
certeza que levou algum tempo, 
dedicação, estudo e esforço.

Somos o que falamos e fazemos e 
isso nunca irá mudar, nem mesmo 
na Internet.

Quem não conhece um amigo - ou 

até mesmo você faça isso - que 
utiliza o Orkut e insere um álbum 
de fotos do último churrasco com 
os amigos e acredita que seu chefe 
ou seu cliente não verão aquelas 
fotos? No mesmo instante atualiza 
o LinkedIn de forma profissional e 
posta no Twitter algo que esteja 
fazendo, mas tem que ser algo 
interessante, né?!

Bom, acreditar que existe um 
território na internet é burrice. 

Seu cliente, chefe, amigo ou 
alguém que está interessado no 
seu trabalho vai encontrar você 
em qualquer um desses lugares. 
Aquela atitude revela diferentes 
personalidades, uma dedicada ao 
trabalho e estudos, e outra que 
só pensa em diversão, ir naquele 
barzinho bacana e contar piadas o 
tempo todo. Tentar esconder suas 
qualidades e defeitos é impossível 
e na Internet menos ainda.

http://twitter.com/@srchico
http://midiaboom.com.br/
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“São necessários 20 anos para 
construir uma reputação e cinco 
minutos para destruí-la.” (Warren 
Buffett)

Construir uma imagem e reputação 
no mundo digital se resume a uma 
palavra: Sinceridade.

Mas então, como podemos fazer?

Em primeiro lugar, tenha em mente 
que todos estarão de olho em você 
em qualquer lugar, afinal é isso 
que queremos quando estamos 
expondo nossas opiniões e nossa 
vida nas redes sociais, sejam elas 
online ou offline.

Utilize as redes sociais online 
que você acredita que sejam 
mais pessoais, tais como Orkut 
e Facebook para manter contato 
com seus amigos, mas sempre se 
pergunte: “Eu gostaria que meu 
chefe ou cliente visse isso?”, antes 
de colocar aquela foto daquele 
churrasco ou baladinha que você 
foi.

O Linkedln e o Twitter são utilizados 
de forma mais profissional. 
Principalmente o primeiro, que já 
tem no seu conceito esse tipo de 
uso. Tente não exagerar quando 
falar da sua carreira. Lembre-se 
que nessa rede também estão 
seus amigos e se você exagerar 
pode parecer mentira para eles. Já 
no Twitter, por ser uma rede mais 
informal, tem na sua essencial a 
idéia de postarmos sobre qualquer 
coisa que estamos fazendo, aí 
que esta o grande erro! Tente 
postar informações interessantes, 
conhecer pessoas que estão 
na mesma sintonia que você, 
principalmente no profissional, 
e pense antes de soltar aquele 
Tweet mais descontraído. 

“A boa reputação não é dada 
pelas riquezas, mas pelo próprio 
caráter.” (Dionísio Catão)

Eu levei nove meses pra nascer, 
e você?

Parece até engraçado, mas no 
mesmo dia em que escrevi este 
artigo foi exatamente o dia em 
que percebi que o cuidado com a 
minha imagem e reputação, ligado 
aos meus projetos e trabalhos, 
surtiram um grande resultado.

Quando iniciei o trabalho com 
o meu projeto, o Blog Mídia 
Boom, tinha certeza de onde 
queria chegar. Tudo baseado em 
planejamento e em cada ação, no 
seu tempo e momento certos. Isso 
aconteceu no final de setembro 
de 2009 e de lá para cá foram 
muitos Tweets, links no Facebook, 
eventos e bate papo com pessoas 
interessantes que nunca achei que 
iria conhecer.

Sua reputação online depende 
exclusivamente da sua 
reputação offline. Percebi que 
criei ramificações e uma boa 
reputação, sendo eu mesmo 
quando participava dos eventos, 
conhecia os amigos da internet, os 
colaboradores dos meus projetos 
e aumentava o networking, 
trazendo isso para o mundo online, 
mantendo essa proximidade 
sempre.

“Consciência e reputação são duas 
coisas diferentes. A consciência 
deve-se a ti, a reputação deve-se 
ao teu vizinho.” (Santo Agostinho)

Depois de nove meses bem 
planejados conheci grandes 
blogueiros, pessoas sensacionais 
em diversas áreas, amigos e 
participei de um debate com três 

dos maiores nomes da Internet 
e blogosfera no Brasil. Então 
percebi que estes fatos foram os 
resultados e continuará sendo, de 
toda essa dedicação e trabalho 
bem executado que fiz nesses 
nove meses com o blog Mídia 
Boom no ar.

Algumas dicas

Seja você mesmo em qualquer 
situação e se isso lhe incomodar, 
melhore. Aprenda a demonstrar 
confiança e sinceridade para as 
pessoas que você quer manter 
contato e, mais do que tudo, 
mostre que suas idéias e projetos 
têm conteúdo e você está ali para 
fazer a diferença. 

Nenhum profissional que seja 
respeitado no mercado irá manter 
proximidade com alguém sem 
antes perceber se aquela pessoa 
é de confiança. Voltamos nas 
amizades do mundo offline, pois 
tenho certeza que você não 
levaria uma pessoa que acabou 
de conhecer no elevador para 
apresentá-la a sua família ou 
chefe.

Primeiro estude, descubra qual é 
a melhor forma de criar uma boa 
imagem dentro da sua área de 
atuação e esteja disposto a fazer 
três coisas: trabalhar, trabalhar e 
trabalhar.

Uma reputação online ou offline 
se constrói com o tempo. Esqueça 
a tecnologia, ela é só uma 
ferramenta, crie seu foco nas 
pessoas, elas sim trarão sucesso e 
felicidade.

“Uma boa reputação vale mais do 
que dinheiro.” (Publílio Siro).



#blogabordoindica

Pesquisadora de novas mídias em comunicação organizacional 

@carolterra
Carol Terra
web: http://rpalavreando.blogspot.com/

Jornalista & consultor de comunicação

@charlescade
Charles Cadé
web: http://meadiciona.com/charlescade

Perfil oficial do Portal RP-Bahia

A FRENTE Marketing de Guerrilha é uma empresa baiana que atua no mercado 
levando aos seus clientes resultados sólidos de comunicação diferenciada.

@portalrpbahia
Portal RP - Bahia
web: http://www.rp-bahia.com.br/

@frenteguerrilha
Frente Guerrilha
web: http://www.frenteguerrilha.com.br

w w w . a b o r d o d a c o m u n i c a c a o . c o m . b r 47

Imagem e Opinião Pública nas novas mídias | Junho - 2010

http://twitter.com/@carolterra
http://rpalavreando.blogspot.com/ 
http://twitter.com/@charlescade
http://meadiciona.com/charlescade
http://twitter.com/@portalrpbahia
http://http://www.rp-bahia.com.br/
http://twitter.com/@frenteguerrilha
http://www.frenteguerrilha.com.br


Informações sobre mídias sociais, SEO, RP, assessoria , blogs e internet em 
geral

Co-founder 4 empresas. Palestrante em + de 400 eventos. Acadêmico na 
ESPM. Co-autor de três livros

@estudiodecom
Estúdio de Comunicação
web: http://www.estudiodecomunicacao.com.br

@gilgiardelli
Gil Giardelli
web: http://www.gilgiardelli.com.br

Publicitário apaixonado por Marketing Digital, CEO da agência digital Mentes 
Digitais

@GabrieLeite
Gabriel Leite
web: http://www.mentesdigitais.com.br/

Jornalista por formação e produtora cultural por piração. Escritora do blog, M 
de Mulher da Editora abril

Jornalista e blogueiro. Pós-graduado em Assessoria de Imprensa, Gestão da 
Comunicação e Marketing.

@lilianeferrari 
Liliane Ferrari
web: http://lilianeferrari.com/

@midia8
Blog Mídia 8 
web: http://www.blogmidia8.com/

w w w . a b o r d o d a c o m u n i c a c a o . c o m . b r 48

Imagem e Opinião Pública nas novas mídias | Junho - 2010

http://twitter.com/@estudiodecom
http://www.estudiodecomunicacao.com.br
http://twitter.com/@gilgiardelli
http://www.gilgiardelli.com.br
http://twitter.com/@GabrieLeite
http://www.mentesdigitais.com.br/
http://twitter.com/@lilianeferrari
http://lilianeferrari.com/ 
http://twitter.com/@midia8
http://www.blogmidia8.com/


w w w . a b o r d o d a c o m u n i c a c a o . c o m . b r

Inspirados, Mateus, Massimino e 
Massimiliano (o primeiro ainda estudante 
e os dois já formados em Relações Públicas 
na FABICO/UFRGS), no ideal de criar um 
instrumento de comunicação, informação, 
conteúdo, interação e ainda de discussão 
de Relações Públicas, nasce o www.
ocappuccino.com.
O cappuccino surge com o anseio de se 
tornar um espaço interativo de Relações 
Públicas referência entre alunos, 
professores, profissionais, pesquisadores 
ou apenas admiradores da difícil arte de 
comunicar. Ocappuccino deseja:
Se tornar um espaço de comunicação, 
informação, conteúdo e interação;
Postar os acontecimentos, tendências, 
eventos, artigos, palestras, novidades, 
notícias referentes à comunicação;

O Cappuccino
http://www.ocappuccino.com

@ocappuccino

O A Bordo da Comunicação ‘FEEDeliza’ os blogs e portais agregadores 
de conteúdo dentro do mundo da Comunicação. Em todas as edições 
indicaremos alguns FEEDs de nossa lista para o leitor continuar a bordo 
do bom conteúdo. Post? Não! Aqui é artigo, e o primeiro indicado 

mostra seu bom conteúdo, independente de onde publica.
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Blogs Corporativos: 
Um novo espaço das relações públicas na 

construção da opinião pública
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O que é opinião pública para você? 
Para mim e para muitos estudiosos 
é, grosso modo, o pleno acesso 
à informação e discussão dos 
públicos, com o objetivo de construir 
opiniões e de alcançar um consenso. 
Segundo Fortes, em Transmarketing 
- Estratégias Avançadas de Relações 
Públicas no Campo do Marketing: 
“A opinião pública está em contínuo 
processo de formação; raramente 
é possível chegar ao consenso 
completo. A opinião pública 
aproxima-se de uma síntese, sem 
jamais alcançá-la totalmente.” 

Sabemos que opinião pública tem a 
ver com imagem, públicos, conceitos, 
controvérsias, consenso, marca, 
comunicação, relacionamento. Então, 
qual profissão/profissional deve ter 
a responsabilidade de administrá-
la nas empresas? Margarida 
Kunsch acredita que é o Relações 
Públicas. Por uma única razão: “As 
Relações Públicas como disciplina 
acadêmica e atividade profissional, 
tem como objeto as organizações 
e seus públicos, instâncias distintas 
que, no entanto, se relacionam 
dialeticamente”. 

Lage, em Controle da opinião 
pública: um ensaio sobre a verdade 
conveniente, de 1998, cita que “as 
pessoas se interessam pelo que 
é mais próximo, em relação a seu 
espaço atual, a um espaço onde 
estiveram anteriormente ou onde 
pretendem ou pretenderiam estar.” 
Qual ferramenta hoje proporciona 
este espaço atual de proximidade? 
Não há outra resposta, senão 
Internet. Nossas vidas on e offline se 
complementam de tal maneira que 
é difícil distinguir os momentos em 
que estamos atuando em uma ou 
em outra. Tratando especialmente 
da relação empresa/consumidor, 
à Internet compete este papel de 
aproximação entre estes dois lados. 

Mas como gerenciar a opinião 

pública neste espaço caótico em que 
todos têm voz, mas parece que nem 
todos são ouvidos? Porque, embora 
possa parecer que integrar as novas 
tecnologias é uma fácil alternativa 
de modernizar a empresa e ampliar 
o seu poder de comunicação, Pinho, 
na sua obra Relações Públicas na 
Internet, de 2003, observa que 
as ferramentas que são utilizadas 
na Internet como meio devem 
ser planejadas cuidadosamente. 
Desenvolver instrumentos de 
comunicação, sob a justificativa de 
que estar na rede é uma obrigação, 
é cometer um erro. Um erro que os 
profissionais de Relações Públicas – 
enquanto estratégicos, mediadores 
e articuladores –, dotados de 
competências para administrar a 
comunicação integrada, institucional, 
mercadológica, interna e 
administrativa, não podem cometer. 
Pois não podemos mais tratar a 
comunicação como um conjunto de 
ações isoladas e devemos encará-la, 
principalmente quando se trata de 
opinião pública, como um processo 
que necessita de planejamento 
e direcionamento estratégico, 
alinhando-se com os objetivos macro 
e micro sociais das organizações.

Quando uma empresa se expõe na 
Internet deve estar preparada para 
a crítica e para a controvérsia, pois 
ambas aparecem somente quando 
há um choque de opiniões. O choque 
de opiniões é justamente um dos 
primeiros passos para a construção 
da opinião pública, e na Internet o 
blog corporativo é um instrumento 
que possibilita estas ações. É claro 
que é preciso o envio da opinião do 
emissor para que o receptor também 
possa concordar, discordar ou se 
tornar indiferente à opinião recebida. 
Podemos classificar o blog como um 
instrumento de comunicação mista, 
de canal de dupla via, no qual os 
comportamentos e as opiniões de 
ambos os lados são a base para a 
construção da opinião colaborativa, 

ora a empresa é a emissora e ora 
é a receptora da informação e da 
opinião. E é essa característica que 
define o blog corporativo como um 
novo espaço para a construção da 
opinião pública. Da mesma forma, 
o leitor em certos momentos se 
configura como o emissor e em outros 
como o receptor neste processo de 
comunicação bidirecional.

Para instrumentalizar a discussão da 
opinião pública, no mundo offline 
ou online, é possível substituir a 
sociedade de massas pela comunidade 
de públicos. Este é um dos primeiros 
objetivos de Relações Públicas no 
planejamento de comunicação 
organizacional. Na contemplação de 
Fortes, a comunidade de públicos 
deverá obrigatoriamente substituir a 
sociedade de massa, pois a opinião 
pública legítima, cujo alicerce 
advém da  opinião os receptores 
irá conduzir os “processos políticos, 
a administração das organizações, 
o atendimento das aspirações 
das comunidades diversas, o 
fornecimento de amparo social 
e educacional dirigido às reais 
necessidades de todos os grupos 
sociais.” 

O blog corporativo é abordado como 
um espaço para a construção da 
opinião pública, pois, justamente, o 
seu objetivo é ser um instrumento 
oficial da opinião, contudo 
transparente, ético e responsável. 
Diferente da atuação velada de 
outros centros de (in) formação – a 
saber, jornais e revistas, rádios e 
televisões, clubes e salões, partidos e 
associações, etc – o blog corporativo 
se configura hoje neste novo espaço 
da opinião pública 2.0.
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O  Melhor do Marketing nasceu em 2009, 
pelas mãos do publicitário capixaba André 
Damasceno com a proposta de reunir as 
melhores informações sobre o mercado 
de comunicação e seu desenvolvimento.
Através dos seus colunistas de diversos 
Estados, oferecem artigos exclusivos, 
matérias, debates, curiosidades, análise 
de campanhas, entrevistas e projetos 
de Social Media (Circuito de Marketing), 
proporcionando informação com 
conteúdo e credibilidade. 
O Compromisso é gerar conteúdo e 
levá-lo até o leitor, de forma criativa e 
interativa. No blog você vai interpretar, 
comentar e discutir sobre diversos 
assuntos relacionados ao mercado de 
comunicação, além de ter um conteúdo 
atualizado e um público extremamente 
qualificado.

Em 2004, depois de deixar a sua opinião 
em um blog de publicidade e ser elogiado 
pela blogueira pela qualidade do mesmo, 
o então estudante de publicidade Caio 
Costa pensou em abrir o seu próprio blog 
naquele ano.
Seis anos depois, o Blogcitário continua 
reunindo o melhor da publicidade, 
marketing de guerrilha e virais. A única 
regra para um material virar post no blog 
é ser realmente criativo e tenha impacto. 
Além disso, o autor escreve semanalmente 
artigos sobre assuntos relacionados à 
Comunicação em geral.
O blog foi finalista do Best Blogs Brazil 2009 
e tem perfil no Twitter (@blogcitario)

O Melhor do Marketing

Blogcitário

www.melhordomarketing.com.br

http://blogcitario.blog.br

@omelhordomkt

@blogcitario
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O Horizonte RP é um grupo formado por 
profissionais e estudantes de Relações 
Públicas que buscam promover o debate, 
o desenvolvimento e a visibilidade da 
profissão no mercado e na sociedade, 
com foco principalmente no estado de 
Minas Gerais. Para divulgar e incentivar as 
discussões e a produção de conteúdo, são 
utilizadas principalmente ferramentas 
virtuais, como o portal, a lista de discussão 
e o twitter, além de serem promovidos 
encontros presenciais na cidade de Belo 
Horizonte a cada dois meses. O grupo 
é voluntário e está permanentemente 
aberto à participação.

O Blog da Comunicação foi criado 
numa sala de aula de uma faculdade 
de jornalismo, por dois amigos, 
que não são irmãos: Guilherme 
Freitas e James Freitas. Após uma 
ampla reforma, tornou-se um blog 
atualizado diariamente por uma 
equipe de jovens jornalistas de 
todo país com notícias, crônicas e 
informação para os leitores. Conta 
com um webmaster próprio, 
newsletter e está em redes sociais, 
como Twitter, Facebook e Dihitt. 
Em breve lançará um layout 
totalmente moderno e programas 
de podcasts semanais com os 
colunistas e convidados especiais.

Horizonte RP

Blog da Comunicação
www.blogdacomunicacao.com.br

@horizonterp

@blogcomunicacao

http://horizonterp.ning.com/
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