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A Comunicação exerce papel fundamental nas empresas. Ela desempenha um diferen-

cial de competitividade e um fator de destaque da organização perante a sociedade, seus 

públicos e a concorrência. A comunicação contribui de forma atuante na excelência dos 

relacionamentos das empresas e instituições com seus inúmeros públicos estratégicos, 

aos quais chamamos de stakeholders.

A Comunicação, ainda, consiste no cuidado na criação e manutenção de uma imagem 

corporativa positiva, estabelecendo uma marca consagrada, que irá trazer benefícios 

para todos os objetivos das instituições, sejam no estabelecimento de seus relaciona-

mentos ou na melhoria dos seus produtos e serviços e na produtividade e lucro. E para 

que essa Comunicação seja de fato exercida de maneira eficaz, é preciso que o escopo 

da organização seja composto por profissionais com vasto conhecimento e habilidade, 

visão holística e estratégica do mercado e dos negócios, adaptando para cada organi-

zação as melhores ações comunicacionais que possibilitarão sua excelência na atuação 

perante todos que estão, direta ou indiretamente, ligados a ela.

Diante da importância reconhecida da Comunicação na vida das empresas, a primeira 

edição da revista Adega de Ideias trouxe esse assunto de modo a aprofundar ainda mais 

as discussões em torno dessa questão que é tão fundamental nos dias de hoje no mer-

cado global: a comunicação como diferencial estratégico das 

empresas. Com textos e reflexões de profissionais renoma-

dos no ramo da Comunicação, procuramos mostrar e trazer 

à tona o quanto a nossa área contribui para posicionar as 

empresas, suas reputações e suas marcas, de forma estra-

tégica na sociedade e, o mais importante, para todos os 

públicos que a circundam.

 Sabemos que a Comunicação pode trazer benefícios, 

mas também pode trazer danos se não for desempenhada 

de maneira completa e séria. As consequências negativas 

podem ser inúmeras, escapando do poder de controle de 

dirigentes e empresários. Assim, também, se a Comunicação 

não perpassa de maneira uniforme todos os setores que 

compõem uma organização, os resultados são: desequilíbrio 

no ambiente, colaboradores desmotivados, falta de confi-

ança de fornecedores e parceiros, insatisfação de clientes, e 

a perda prejudicial de uma reputação que aos poucos vinha 

sendo construída. Por isso, a gestão da Comunicação 

empresarial deve ser completa, visando à eficácia para 

alcançar todos os objetivos pretendidos.

Juliana Xavier da Silva
Responsável pelo projeto – revista 

Adega de Ideias (1ª edição)



Fala aí
FALA AÍ BETA E JU!
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Roberta Souza e Silva
Ms. Relações Públicas

@BetaRP

Juliana Molz
Relações Públicas

@jumolz

A Adega de Ideias surgiu a partir de um sonho e da constatação de uma demanda local. 

Com pouco mais de um ano de existência, é possível perceber que boa parcela do mercado 

tem amadurecido bastante a visão quanto à comunicação – de modo geral – e também em 

relação à atividade de Relações Públicas.

O que de fato percebemos é que há certa resistência ainda de alguns gestores ao não 

conseguirem admitir o peso e a importância das relações. Sim, a gente sabe, é difícil mesmo 

entender o que são as chamadas “relações”, às vezes nem conseguimos explicar porque nos 

relacionamos com tal pessoa. É ou não é assim? Nós entendemos bem isso, os indicadores 

de uma relação não são fáceis, pois são elementos essencialmente subjetivos, nada 

palpáveis.

Queremos mostrar com o nosso trabalho que é possível, através de um direcionamento 

estratégico, e de uma visão voltada para isso, que podemos começar a compreender as 

relações que as empresas têm com os seus públicos. Porque elas já existem independente 

de serem conscientes ou não! 

Logo, é fundamental que as empresas estejam atentas ao ambiente que as cerca e se 

posicionem perante ele. Da mesma forma, a Adega de Ideias vem se posicionando junto a 

todos os seus públicos, calcando seu trabalho na transparência e na ambição de ver Santa 

Cruz do Sul e região desenvolverem-se plenamente.

Pode parecer utópico, entretanto, mas acreditamos que este desenvolvimento regional se 

dará de maneira mais consistente quando a comunicação, através dos relacionamentos, for 

estabelecida como o alicerce da gestão estratégica das empresas da nossa região. 

O que nos leva a crer que isso é possível, são os resultados que temos obtido junto aos 

nossos clientes e também da forma de gestão clara que adotamos perante eles. Fazemos 

uso do relacionamento calcado na confiança e no “jogo limpo” entre agência e cliente, sendo 

este o ponto FUNDAMENTAL para o sucesso de todos nós. 



O prosumidor encontrou nas mídias digitais, 
que lhe oferecem liberdade de produção e 
propagação de conteúdo, uma maneira de exer-
cer um novo papel na sociedade tecnológica 
pós-moderna. Com isso, este indivíduo se tornou 
exigente e, por saber por quais caminhos percor-
rer, acaba transformando suas vontades em 
execuções por parte da indústria, que produz 
exatamente aquilo que o consumidor deseja. 
Toda esta nova sistemática do consumo culmi-
nou na quebra de um paradigma que vingava 
desde a era da Revolução Industrial, onde quem 
detinha o poder eram as grandes empresas e 
marcas, isto é, maiores detinham o poder da 
cadeia de suprimentos. Ou seja, o poder era 
transitado sempre de cima para baixo, nunca de 
maneira igualitária, de “mão-dupla”, como vemos 
atualmente.

E cabe aí a pergunta: se as empresas é que 
detém o poder, como é que elas acabaram 
cedendo e atendendo às exigências dos “meno-
res”? Isso se chama competitividade. Em outras 
palavras, para não perder seus postos para a 
concorrência no mercado, seja de maneira global 
ou local, que é cada vez mais acirrada frente às 
inúmeras semelhanças de produtos e serviços, 
as indústrias viram-se adotando a estratégia de 
satisfazer o cliente da maneira como ele bem 
deseja, para atrair sua atenção e conquistar sua 
fidelidade.

Os prosumers são indivíduos poderosos. Eles 
são lidos, sempre atualizados, e possuem uma 
rede enorme de contatos, o que garante uma 
alta influência, principalmente na web. Sendo 
assim, esse poder transita de maneira constante 
no consumo, pois este indivíduo expõe, a toda 
hora, suas opiniões, críticas e elogios sobre 
qualquer marca e empresa. Hoje em dia, pessoas 
acreditam em pessoas. Tudo isso acontece 
porque, em virtude da web, é facilmente possível 
entrar em qualquer canal, digitar o nome de 
qualquer marca, e saber exatamente o que estão 
dizendo a respeito dela. 

Após dito tudo isso, o que as empresas devem 
fazer é investir, de maneira incisiva e integral, 
em um bom relacionamento com seus clientes. 
Devem estar presentes nas mídias sociais (não 
sem antes elaborarem um sólido planejamento 
de atuação, monitoramento e avaliação), devem 
estar preocupadas com o que estão a falar sobre 

sua empresa, avaliar se essas impressões identi-
ficadas são positivas, neutras ou negativas e, à 
partir disso, readequar sua atuação perante a 
sociedade e os consumidores de maneira a obter 
uma imagem favorável, conquistando a simpatia 
e a preferência na mente das pessoas, con-
seguindo um lugar de destaque entre os clientes 
e a vasta concorrência.

Para isso, a aposta certa é em um bom plano 
de Comunicação. Investir em ações de relaciona-
mento, de promoção da marca, gerar conteúdo, 
notícias e informação que sejam de grande valia 
para os consumidores, não só ficar sempre 
insistindo na mesma tecla de oferecer e oferecer, 
sem demonstrar que estão abertos a também 
receber feedback daqueles que consomem o 
determinado produto ou serviço. A empresa deve 
atuar como parceira do consumidor, e não 
somente ficar de um só lado da moeda, que 
somente quer vender e vender. É importante 
cultivar os clientes já conquistados, mostrando 
que eles são importantes para a marca, pois eles 
acabam criando um vínculo de “pertencimento”, 
passando de consumidor a fã da marca.

Na atual sociedade em que estamos, as tecnologias da informação e 
a (r)evolução da da Internet modificaram a maneira como certos pro-
cessos são realizados. Um exemplo significante é a relação consumi-
dor + produto + marcas. Atualmente, com a web 2.0, ou seja, a web 
que possibilita produção e compartilhamento, por qualquer um, de 
informações, opiniões, conteúdos dos mais variados tipos (desde 
conteúdos profissionais até pessoais), as pessoas estão mais informa-
das, antenadas e, principalmente, conscientes daquilo que lhes são de 
direito e dever. Mais do que nunca, hoje os indivíduos são exigentes, 
sendo da classe que for. Todos querem, antes de tudo, consumir 
produtos e serviços de qualidade, além de não se descuidarem de um 
bom atendimento. 

O que acontece é que, com todas essas questões citadas acima, o 
consumidor passou de passivo para ativo: ele não só vai atrás do que 
quer como também produz o que exatamente deseja, ou seja, temos 
um prosumidor. Para quem não conhecia o termo ainda, prosumidor 
tem origem no inglês e provem da junção de duas palavras: PROducer 
(produtor) + conSUMER (consumidor). Ou também podemos dizer que 
o termo vem de PROfissional e conSUMER, isto é, um consumidor 
profissional, o consumidor que consome o que produz, ou que é 
produzido por seus semelhantes. Isto nada mais serve para explicar 
esse consumidor que, atualmente, está tão presente na sociedade, on 
e off-line, e não hesitam em dar suas opiniões, sejam negativas ou 
positivas, sobre tais marcas, tais produtos ou tais empresas.
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Os prosumers são indivíduos poderosos. 

Eles são lidos, sempre atualizados, e possuem 

uma rede enorme de contatos, o que garante 

uma alta influência, principalmente na web. 

Editorial
 

Juliana Xavier
Acadêmica de Relações Públicas

@juhxs

http://unirp.blogspot.com 

Prosumers e a era da exigência

E a Comunicação, melhor ainda se for 
Integrada, unindo esforços de publicidade, 
propaganda, relações públicas, mídia e jornal-
ismo, estão aí para isso. Para entender e com-
preender esse cenário, pois assim poderão 
ajudar as empresas a perceberem isso também. 
Os profissionais da Comunicação, a partir da 
elaboração de planos, metodologias e estraté-
gias de atuação no ambiente mercadológico, 
serão os responsáveis a trazer essas realidades 
para dentro das empresas, contribuindo para 
uma maior eficácia no planejamento e execução 
de campanhas para produtos e serviços. A 
formulação, inovação e adequação destes, na 
sistemática marca-consumidor, será peça-chave 
ao estar no mercado.



O prosumidor encontrou nas mídias digitais, 
que lhe oferecem liberdade de produção e 
propagação de conteúdo, uma maneira de exer-
cer um novo papel na sociedade tecnológica 
pós-moderna. Com isso, este indivíduo se tornou 
exigente e, por saber por quais caminhos percor-
rer, acaba transformando suas vontades em 
execuções por parte da indústria, que produz 
exatamente aquilo que o consumidor deseja. 
Toda esta nova sistemática do consumo culmi-
nou na quebra de um paradigma que vingava 
desde a era da Revolução Industrial, onde quem 
detinha o poder eram as grandes empresas e 
marcas, isto é, maiores detinham o poder da 
cadeia de suprimentos. Ou seja, o poder era 
transitado sempre de cima para baixo, nunca de 
maneira igualitária, de “mão-dupla”, como vemos 
atualmente.

E cabe aí a pergunta: se as empresas é que 
detém o poder, como é que elas acabaram 
cedendo e atendendo às exigências dos “meno-
res”? Isso se chama competitividade. Em outras 
palavras, para não perder seus postos para a 
concorrência no mercado, seja de maneira global 
ou local, que é cada vez mais acirrada frente às 
inúmeras semelhanças de produtos e serviços, 
as indústrias viram-se adotando a estratégia de 
satisfazer o cliente da maneira como ele bem 
deseja, para atrair sua atenção e conquistar sua 
fidelidade.

Os prosumers são indivíduos poderosos. Eles 
são lidos, sempre atualizados, e possuem uma 
rede enorme de contatos, o que garante uma 
alta influência, principalmente na web. Sendo 
assim, esse poder transita de maneira constante 
no consumo, pois este indivíduo expõe, a toda 
hora, suas opiniões, críticas e elogios sobre 
qualquer marca e empresa. Hoje em dia, pessoas 
acreditam em pessoas. Tudo isso acontece 
porque, em virtude da web, é facilmente possível 
entrar em qualquer canal, digitar o nome de 
qualquer marca, e saber exatamente o que estão 
dizendo a respeito dela. 

Após dito tudo isso, o que as empresas devem 
fazer é investir, de maneira incisiva e integral, 
em um bom relacionamento com seus clientes. 
Devem estar presentes nas mídias sociais (não 
sem antes elaborarem um sólido planejamento 
de atuação, monitoramento e avaliação), devem 
estar preocupadas com o que estão a falar sobre 

sua empresa, avaliar se essas impressões identi-
ficadas são positivas, neutras ou negativas e, à 
partir disso, readequar sua atuação perante a 
sociedade e os consumidores de maneira a obter 
uma imagem favorável, conquistando a simpatia 
e a preferência na mente das pessoas, con-
seguindo um lugar de destaque entre os clientes 
e a vasta concorrência.

Para isso, a aposta certa é em um bom plano 
de Comunicação. Investir em ações de relaciona-
mento, de promoção da marca, gerar conteúdo, 
notícias e informação que sejam de grande valia 
para os consumidores, não só ficar sempre 
insistindo na mesma tecla de oferecer e oferecer, 
sem demonstrar que estão abertos a também 
receber feedback daqueles que consomem o 
determinado produto ou serviço. A empresa deve 
atuar como parceira do consumidor, e não 
somente ficar de um só lado da moeda, que 
somente quer vender e vender. É importante 
cultivar os clientes já conquistados, mostrando 
que eles são importantes para a marca, pois eles 
acabam criando um vínculo de “pertencimento”, 
passando de consumidor a fã da marca.

Na atual sociedade em que estamos, as tecnologias da informação e 
a (r)evolução da da Internet modificaram a maneira como certos pro-
cessos são realizados. Um exemplo significante é a relação consumi-
dor + produto + marcas. Atualmente, com a web 2.0, ou seja, a web 
que possibilita produção e compartilhamento, por qualquer um, de 
informações, opiniões, conteúdos dos mais variados tipos (desde 
conteúdos profissionais até pessoais), as pessoas estão mais informa-
das, antenadas e, principalmente, conscientes daquilo que lhes são de 
direito e dever. Mais do que nunca, hoje os indivíduos são exigentes, 
sendo da classe que for. Todos querem, antes de tudo, consumir 
produtos e serviços de qualidade, além de não se descuidarem de um 
bom atendimento. 

O que acontece é que, com todas essas questões citadas acima, o 
consumidor passou de passivo para ativo: ele não só vai atrás do que 
quer como também produz o que exatamente deseja, ou seja, temos 
um prosumidor. Para quem não conhecia o termo ainda, prosumidor 
tem origem no inglês e provem da junção de duas palavras: PROducer 
(produtor) + conSUMER (consumidor). Ou também podemos dizer que 
o termo vem de PROfissional e conSUMER, isto é, um consumidor 
profissional, o consumidor que consome o que produz, ou que é 
produzido por seus semelhantes. Isto nada mais serve para explicar 
esse consumidor que, atualmente, está tão presente na sociedade, on 
e off-line, e não hesitam em dar suas opiniões, sejam negativas ou 
positivas, sobre tais marcas, tais produtos ou tais empresas.
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 É importante cultivar os clientes já 

conquistados, mostrando que eles 

são importantes para a marca, pois 

eles acabam criando um vínculo de 

“pertencimento”, passando de 

consumidor a fã da marca.

E a Comunicação, melhor ainda se for 
Integrada, unindo esforços de publicidade, 
propaganda, relações públicas, mídia e jornal-
ismo, estão aí para isso. Para entender e com-
preender esse cenário, pois assim poderão 
ajudar as empresas a perceberem isso também. 
Os profissionais da Comunicação, a partir da 
elaboração de planos, metodologias e estraté-
gias de atuação no ambiente mercadológico, 
serão os responsáveis a trazer essas realidades 
para dentro das empresas, contribuindo para 
uma maior eficácia no planejamento e execução 
de campanhas para produtos e serviços. A 
formulação, inovação e adequação destes, na 
sistemática marca-consumidor, será peça-chave 
ao estar no mercado.



Pedro Prochno Relações Públicas

Já atuou em empresas como Unisys 

Brasil, Burson-Marsteller, Banco Real e 

Accenture do Brasil desenvolvendo 

eventos, comunicação interna, comuni-

cação para a sustentabilidade, Relações 

com a Imprensa e gestão de crises.

 

@prochno

www.blogrelacoes.com.br 

Se você é comunicador, provavelmente conhece um 
pouco das atribuições dos Relações Públicas. Se não é, 
lhe mostrarei a seguir o quanto este profissional pode 
ajudar a sua organização a crescer, se desenvolver e se 
solidificar no mercado em que atua. 

Gosto de brincar que um Relações Públicas é um 
polvo. Ele precisa estar atento a tudo e a todos! Depen-
dendo da faculdade em que se formou, ele tem capaci-
tação e bagagem teórica suficiente para conseguir 
otimizar e melhorar práticas de diversas áreas como:

O Relações Públicas é ainda capaz de reunir, de 
forma rápida e assertiva, informações de diversas áreas 
da organização, interpretá-los de maneira conjunta 
entra as diversas áreas do conhecimento e da organi-

O “fazer” Relações Públicas

zação, diagnosticando problemas que precisam ser 
resolvidos para que o negócio possa continuar a 
crescer.

Ao mesmo tempo, este profissional pode ser espe-
cialista em determinado assunto ou generalista, capaz 
de observar o todo e definir quais as melhores ferra-
mentas a se utilizar em cada situação, como no caso 
de um lançamento de um produto ou serviço novo.

Dentre as principais atribuições dos Relações 
Públicas estão:

 
Uma organização que conta com um Relações 

Públicas, ou com toda uma área bem estruturada e 
organizada, conta com fortes aliados para identificar 
e endereçar assuntos de forma rápida e assertiva. 
Quanto mais valor e autonomia se der para um profis-
sional deste tipo, desde que seja bem capacitado, 
mais benefícios a organização terá, menos problemas 
enfrentará e mais chances terá de prosperar.

Recursos Humanos, facilitando o relacionamento 
entre esta área e os demais profissionais da organi-
zação por meio da comunicação e de ações de 
engajamento (comunicação interna)

Desenvolvimento de produtos e serviços, 
auxiliando na processo de elaboração destes, 
trazendo informações e pontos de vista sobre a 
necessidade dos consumidores, forma de se vender 
estes produtos/serviços, entre outros

Presidência ou Alta Administração, atuando 
como porta-voz, levando mensagens importantes ao 
conhecimento da imprensa, ou servindo como 
ponte entre estes e os meios de comunicação

Sac/Ouvidoria, interagindo com os consumi-
dores, ouvindo o que eles tem a dizer e trans-
mitindo este conhecimento para as áreas respon-
sáveis

Pode cuidar da relação entre sua organização e 
seus Stakeholders, indo desde os vizinhos de sua 
empresa, que são impactados pelo negócio, até os 
investidores de uma empresa de capital aberto

Relações com a Imprensa: Mais conhecida como 
Assessoria de imprensa, é a ponte entre a organi-
zação e seus executivos, com os veículos de comuni-
cação, sejam grandes ou pequenos

Pesquisas de opinião: Quer sejam com 
clientes/consumidores, com os funcionários ou 
qualquer outro stakeholder de sua organização, os 
Relações Públicas tem capacitação para coordenar 
esta atividade e tirar grande proveito das infor-
mações obtidas

Comunicação Interna: Um dos públicos mais 
estratégicos de uma organização são seus 
funcionários, que podem ser grandes aliados para 
auxiliar no crescimento e defesa da empresa

Comunicação externa: Os Relações Públicas são 
profissionais com conhecimento das mais diversas 
ferramentas de comunicação. Com isto são funda-
mentais no momento de se definir a estratégia de 
divulgação de um novo produto ou serviço. Este 
trabalho vai desde um evento de lançamento, coque-
tel para investidores, comunidade ou formadores de 
opinião, coletiva de imprensa, anúncios em jornais, 
revistas e internet, ações em mídias sociais etc.

Gosto de brincar que um Relações 

Públicas é um polvo. Ele precisa 

estar atento a tudo e a todos! 
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As Relações Públicas 2.0 e a 

nova comunicação empresarial

Márcia Ceschini Relações Públicas

Bacharel em Relações Públicas, 

Especialista em Gerenciamento de 

Marketing e Planner Digital na agência 

Chilli Comunicação em Araraquara-SP.

 

@marciaceschini

www.ceschini.com.br

Sua empresa está nas mídias sociais, é um fato. 
Atente-se a isso!

Querendo ou não, as empresa estão nas mídias 
sociais, basta dar um Google no nome da sua 
empresa/marca para perceber que ela foi mencionada, 
como e onde. A simples busca da palavra “Unisc” no 
Socialmention, site gratuito de monitoramento digital 
(http://ww.socialmention.com) no dia 27/04/2011, deu 
as informações que em 48 horas foram feitas 32 men-
ções, por 199 pessoas, com 71 retweets e alcance de 
influência de 31% entre os seguidores, sendo 19 men-
ções positivas. Dentre os twitters responsáveis pelas 
menções estão: @renansilva, @unisc @sbarilari e outros.

Isso é só um exemplo do que a comunicação digital 
pode trazer de informação. Existem as palavras mais 
buscadas, hashtags, tags, comentários e menções em 
blog, youtube, Facebook, LinkedIn entre as mídias 
sociais mais usadas e citadas. Assim como existem, e 
surgem cada vez mais, ferramentas de gerenciamento 
digital, pagas, que permitem cruzar essas menções com 
maior exatidão e geram gráficos com estatísticas.

A empresa não dita mais como é mencionada ou 
lembrada, mas acompanha de perto sua reputação 
digital, desde que saiba se posicionar e entenda o que 
seu público deseja, comunicando-se da melhor maneira 
com ele. O papel do novo comunicador é criar uma 
comunicação com diálogo e em tempo real. O consumi-
dor mudou e provocou mudanças na maneira com que a 
comunicação e o marketing tem sido praticados.

Um dos fatores que deram início a essa mudança foi a 
união da tecnologia com a informação. O impacto 
também foi sentido no profissional de comunicação. A 
rapidez com que a notícia ou o fato vai para as redes e 
viraliza fez com que muitos profissionais, entre eles o 
Relações Públicas, mude a sua maneira de atuar profis-
sionalmente. Já se usa inclusive o termo RP 2.0.

O primeiro passo é o profissional entender as novas 
mídias, definir de que forma a sua empresa, ou cliente, 
se preparará para atuar de maneira significativa e 
impactante nas redes sociais. É preciso conhecer os 

novos meios, os novos públicos que constituem o 
relacionamento e planejar a nova comunicação. 
Necessário, também, preparar toda empresa e 
funcionários de como estar presente em redes, 
lembrando que muitas vezes levamos o sobrenome 
corporativo às mídias sociais.

Um exemplo que provocou muito buzz (buxixo 
digital) semana passada (de 14 à 20/04), foi o caso da 
Arezzo e sua coleção Pelemania (de coelhos e raposas) 
altamente criticada no twitter e Facebook, com ameaças 
e boicote de consumidoras e pessoas envolvidas com 
causas animais. Um movimento tão grande que fez com 
que o a marca se pronunciasse nas redes em tempo real 
das discussões, retirasse a coleção das lojas e  
trouxesse o diretor da empresa, Anderson Birman, em 
entrevistas aos grandes portais reforçando a informação 
que a empresa não mais usaria essa matéria prima em 
seus calçados e bolsas.

O que ajudou nesse gerenciamento de crise digital? O 
monitoramento da marca, quase que presencial, a 
mensuração de sua reputação digital e o interesse da 
Arezzo em entender e atender o desejo do seu consumi-
dor. Em outros tempos, essa gritaria poderia ser só um 
movimento isolado e com pouco impacto para a marca. 

Nos tempos de mídias sociais, não. É essa importân-
cia que a comunicação empresarial e seu profissional de 
comunicação precisam dedicar aos seus produtos e 
serviços. O poder da sua marca pertence ao seu cliente, 
o seu consumidor. É ele quem diz e propaga em suas 
redes a relevância e o diferencial que sua marca/serviço 
propicia e que ele utiliza e indica. O boca a boca foi 
substituído pelo mouse-to-mouse, e em segundos sua 
marca pode ser bem comentada ou não.

Portanto fica aqui a dica para que a comunicação 
empresarial saia de sua redoma de vidro e escolha ou 
prepare seus comunicadores para enfrentar da melhor 
maneira a liberdade de expressão do seu consumidor, 
consciente de que se não pode controlar o que é dito 
sobre sua marca ou produto, que ao menos monitore e 
dê respostas reais e rápidas. 
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A sociedade é formada por indivíduos que vivem em 
grupos e fazem parte de vários tipos de comunidades. 
Esses indivíduos são diferentes de públicos, pessoas 
mais esclarecidas que detém um nível intelectual 
maior e interpretam melhor os fatos. Os públicos se 
organizam em torno de controvérsias, se informando, 
discutindo e procurando uma atitude comum. Essa 
atitude, quando expressada, é chamada de opinião 
pública.

A opinião pública não é a opinião da maioria e 
muito menos a opinião da massa. Ela é formada 
através dos fatos que ocorrem diante dos aconteci-
mentos cotidianos. É composta por diversas opiniões 
existentes e está em contínuo processo. Os “líderes de 
opinião” são personagens fundamentais na formação 
da opinião pública, por terem poder de voz e influen-
ciar as discussões sobre determinado fato que ocorre 
na sociedade.

Dito isso, podemos analisar o papel das assessorias 
de comunicação e imprensa, por atuarem embasados 
em fatores que interferem na formação e desenvolvi-
mento da opinião pública. 

A assessoria de comunicação é responsável pela 
administração da comunicação de toda uma organi-
zação. Através do planejamento e elaboração de 
planos de comunicação, pesquisa e formula estraté-
gias para construir, (re)posicionar e consolidar uma 
imagem positiva da organização no ambiente interno 
e externo. Já a assessoria de imprensa lida com as 
notícias e os fatos que acontecem na organização e 
que afetem sua existência, produzem material sobre 

O papel das assessorias de comunicação e imprensa na

 formação de uma opinião pública favorável para as organizações

esses fatos, além do relacionamento com responsáveis 
por jornais e demais veículos de comunicação. 

A imagem organizacional é fator determinante na 
formação de uma opinião pública favorável. Uma 
organização com uma boa imagem perante seus 
públicos ganha credibilidade e se posiciona de forma 
positiva. As organizações investem nas assessorias 
para dar transparência às suas atividades e, assim, 
conquistar a simpatia dos públicos, que farão boas 
referências a ela. 

As assessorias trabalharão de forma integrada na 
consolidação dessa transparência, escolhendo as 
melhores estratégias de comunicação e os veículos 
que causarão maior impacto e audiência perante os 
públicos de interesse. Construindo e mantendo um 
bom relacionamento com os veículos de comuni-
cação, jornalistas e líderes de opinião, a organização 
ganha pontos com mídia espontânea e positiva. 

Outro papel importante das assessorias é a consci-
entização das organizações quanto às suas obrig-
ações com a sociedade e o meio-ambiente. Atual-
mente, está na frente quem se preocupa com a 
sustentabilidade do planeta e pratica a responsabili-
dade sócio-ambiental, através de iniciativas volun-
tárias. 

As organizações também precisam estar atentas 
no que diz respeito a polêmicas e crises. As assesso-
rias de comunicação estarão disponíveis para adotar 
medidas de prevenção de crises e farão o gerencia-
mento quando ela eclodir. A assessoria de imprensa 
analisará o que deve ser dito e como, e quem deverá 
ser o porta-voz da empresa perante a imprensa.

Nem sempre as notícias veiculadas sobre uma 
determinada organização são positivas, pois podem 
ser manipuladas ou divulgadas com caráter sensa-
cionalista . As assessorias realizam o trabalho de 
monitoramento de notícias e publicam notas ou 
matérias, exercendo o direito de resposta, para 
reverter a situação e esclarecer os fatos. 

A opinião pública, quando desfavorável, mobiliza 
os profissionais das assessorias, sejam eles jornalis-
tas, publicitários ou relações públicas. Para conhecer 
a opinião dos públicos, uma técnica importante é a 
Pesquisa de Opinião Pública, com o objetivo de saber 
como a organização está sendo vista pelos públicos 
e se as suas atividades geram um resultado positivo. 

Todas as atividades das assessorias influenciam 
nas discussões que permeiam os públicos e, se 
executadas de forma eficaz, resultarão em uma 
opinião pública favorável. Com isso, as organizações 
vão adquirir força e se tornarão mais competitivas. 

A opinião pública não é a opinião da 

maioria e muito menos a opinião da 

massa. É formada através dos fatos 

que ocorrem diante dos 

acontecimentos cotidianos.
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Sustentabilidade significa pensar e agir o curso da 
vida social de forma equilibrada, sem danificar o meio, 
evitando a degradação da Terra para que as gerações 
futuras não sejam prejudicadas. Trata-se de configurar 
a vida humana para que supra suas necessidades vitais 
sem que haja a necessidade do uso de recursos 
presentes no meio ambiente que podem ser esgotados. 
A grande questão é utilizar aquilo que tenha a capaci-
dade de renovação, ou que tenha tempo devido para se 
recuperar, ou seja, recursos espontaneamente 
renováveis de acordo com as leis da natureza.

Presencia-se diariamente o agravamento dos proble-
mas ambientais, consequência de atos humanos, da 
sociedade gerada pelo consumo, como vazamento de 
petróleo, emissão de gases, desmatamento florestal, 
grande quantidade de lixo produzido e jogado a todos 
os cantos, além das construções indevidas que abarro-
tam locais, piorando ainda mais a situação de vida da 
população.

O mercado, que há muito vem sendo sustentado pela 
negligência, envolvendo doses de irracionalidade e 
desperdício, hoje se vê ameaçado e ameaçando os 
recursos que garantem a preservação da biodiversidade 
e do ecossistema. Isso acontece porque as empresas 
utilizam, em suas produções, recursos naturais de 
forma perversa, retirando da natureza o que não pode 
ser devolvido, reaproveitado, e que acaba em esgota-
mento prejudicial aos habitat naturais.

Sendo assim, a auto-sustentabilidade é um assunto 
para ontem. A sobrevivência das organizações de forma 
a causarem o mínimo de impacto possível ao meio 
ambiente, evitando a degradação da natureza e dando 
tempo para que ela possa recompor aquilo que lhes foi 
tirado. A dificuldade, porém, é que processos ecologica-
mente coerentes demandam um trabalho maior, pois, 
além do custo ser mais alto, o lucro, a curto prazo, é 
menor. Ou seja, as empresas precisam fazer produtos 
ecológicos mas por um preço alto e, ao mesmo tempo, 
conscientizar a população para que possa saber clara-
mente por que estão consumindo um produto mais 
caro.

O processo de conscientização da opinião pública 
quanto a importância do equilíbrio do nosso ecossis-
tema é lento e gradual, mas já é possível perceber 
iniciativas que estão mudando os hábitos diários das 
pessoas e das organizações. O número de empresas 
que têm adotado maneiras ecologicamente corretas tem 
apresentado um percentual significativo. Seja substi-
tuindo elementos poluidores por aqueles menos agra-
vantes, seja optando por materiais recicláveis, ou por 
simples economia de energia e água.

É importante que iniciativas comecem a fazer parte 

das ações das empresas, mas também podemos 
destacar os exemplos que partem de iniciativas individ-
uais, como: embalagens usadas sendo transformadas 
em bolsas, garrafas pet virando pufes, papel virando 
forro e parede, etc. Isso só mostra que, com um pouco 
de criatividade, dedicação e vontade, pode haver sim 
maneiras de reaproveitar o que seria jogado na 
natureza, não deixando de pensar nos meios de substi-
tuir o que dela provém.

As organizações, aliando a criatividade nas práticas 
sustentáveis, podem ter um destaque especial no 
mercado, diminuindo, inclusive, o prazo do lucro 
retornável. Contudo, elas não podem apenas limitar a 
auto-sustentabilidade nas suas formas de produção. A 
sustentabilidade é, acima de tudo, ações conjuntas e 
comprometimento, que devem englobar todos que 
compõem uma organização e a ela são relacionadas, 
direta ou indiretamente. E, muito importante, a prática 
da gestão sustentável deve ser contínua, um processo 
evolutivo de trabalho, não devendo ter início-meio-fim.

 

Os profissionais de Comunicação se fazem impre-
scindíveis quando as empresas precisam se conscien-
tizar de seu papel na sustentabilidade, usando suas 
estratégias e ferramentas de comunicação, elaborando 
planos e ações que visem uma relação saudável entre 
organização, indivíduos e meio ambiente, instaurando o 
equilíbrio em prol de um presente e futuro conscientes. 
Trabalhar e concentrar esforços para que os públicos de 
interesse reconheçam o selo da sustentabilidade da 
organização e façam ser exemplo para que tais 
atitudes, também, sejam passadas adiante.
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Sustentabilidade: o futuro é agora.
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Responsabilidade
Social

Uma das áreas de knowhow da Adega de 
Ideias é a Responsabilidade Social, que se 
personifica nesta sócia que vos fala! Pois bem, 
durante o último ano de faculdade estagiei na 
Alliance One, especificamente na área de Corpo-
rate Affairs com enfoque na Responsabilidade 
Social.

Simplesmente me apaixonei porque misturava 
tudo o que eu gostava: ouvir os stakeholders, ter 
contato com outras pessoas, estabelecer 
relações nada fáceis (o desconhecido sempre 
causa estranheza) e fazer o bem (sei que a 
Responsabilidade Social é um tema controverso, 
mas pense simples assim: devemos e PODEMOS 
fazer, qualquer um, o importante é fazer)!

Depois, no Mestrado, ainda muito ligada ao 
tema, não resisti: enveredei a dissertação para o 
mesmo tema e aprofundei as questões. Resul-
tado: fiquei muito mais apaixonada!

Agora, como sócia da Adega de Ideias, sentia 
que nós, enquanto empresa, poderíamos abraçar 
uma causa social. Foi então que o destino se 
encarregou e colocou na nossa vida o Espaço 

Camarim. Na verdade nos encontramos por 
questões profissionais e o desejo da gente 
conhecê-los aumentou absurdamente (eu acho 
que deles também).

Discutindo estrategicamente eu e a Ju (Juliana 
Molz, sócia da Adega) sobre o foco de atuação 
do nosso Programa de Responsabilidade Social, 
percebemos que a causa já estava bem na nossa 
“cara”: abraçar o Espaço Camarim enquanto 
espaço cultural fundamental em Santa Cruz e 
tocar as questões da sua Comunicação, em 
todas as suas ramificações estruturais.

Apesar de ser um trabalho muito recente, em 
termos práticos, estando conhecendo o Espaço 
Camarim enquanto espaço multiuso, enquanto 
reduto cultural (quase único) da nossa cidade e, 
a partir disto, tentando extrair a sua essência e 
transformando em comunicação aproximativa.

É um trabalho para uma vida inteira que agora 
se inicia, forte e bem fundamentado. Sinto que a 
Adega, mesmo muito jovem, pode ajudar, sim, a 
nossa cidade, na tentativa de voltar os holofotes 
para um espaço tão mágico culturalmente que a 
Marechal Floriano abriga.

Estar em contato com o Espaço Camarim faz 
bem para Adega de Ideias. Faz a gente respirar 
arte, sorriso, inquietudes emocionais, faz a 
gente se sentir mais humano. Quem se sente 
humano trabalhando 10,12 horas na frente do 
computador? Quem se sente humano neste 
mundo caótico? Se você anda a pensar na sua 
vida, uma dica: dê uma passadinha no Espaço 
Camarim. A gente também pode se alimentar de 
arte, afinal, He quem diga que é o melhor 
alimento para a alma.

UMA ADEGA RESPONSÁVEL
 Programa de Responsabilidade Social da Adega de Ideias
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14



IDÉIAS FINAS PARA DEGUSTAR

Sobre a Adega

No mês de março de 2010, a Adega de Ideias 
começa a tomar forma. Com um escritório 
improvisado, as duas novas sócias começaram 
a desenhar os primeiros planejamentos de 
comunicação. E, então, no dia 29 do mesmo 
mês, já estavam abrindo as janelas do atual 
escritório, no centro da cidade, no Edifício 
Esplanada Center. 

Atualmente com um ano de existência, a 
Adega de Ideias opera nos seguintes segmen-
tos: Gestão de mídias sociais, posicionamento 
de marca, responsabilidade social, eventos 
sociais e empresariais, pesquisa de opinião e 
de satisfação. Além das duas sócias, a agência 
conta também com uma estagiária, Juliana 
Xavier, que trabalha na parte da comunicação 
na Internet. 

Ambas acreditavam que o 

trabalho em assessoria de 

Relações Públicas poderia sim 

elevar os indicadores de 

performance das organizações.

A Adega de Ideias surge da amizade e, 
depois, sociedade, entre as Relações Públicas 
Juliana Molz e Roberta Souza e Silva. Afinal, de 
um lado Roberta, vinda do mestrado em Portu-
gal, já acumulava um crescimento e reconheci-
mento da área em Santa Cruz do Sul após 
trabalhar por um ano com 2 empresas locais, e 
de outro, Juliana Molz carregava um know how 
na área de eventos, que realizava há cerca de 
sete anos. Ambas acreditavam que o trabalho 
em assessoria de Relações Públicas mostrava 
seus primeiros resultados para as empresas, 
ou seja, que a área poderia sim elevar os indi-
cadores de performance das organizações.

DESCUBRA COMO SURGIU A 
ADEGA DE IDEIAS
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A complexidade e as incertezas de cenário levam 
as organizações a buscar formatos de gerenciamento 
baseados num intenso diálogo e no engajamento de 
seus públicos de interesse, onde a construção de 
redes de relacionamento parte de relações humanas 
mais abertas e cooperativas, a partir de um plane-
jamento que posiciona a comunicação em patamar 
estratégico. É uma realidade facilitada pela emergên-
cia de tecnologias da informação por meios informa-
tizados, em especial a internet, dado seu potencial 
de agrupar pessoas por afinidades e dar um lastro 
para expressão de múltiplas vozes.

Um modelo empresarial baseado na confiança é 
uma tentativa de prestar resposta aos desafios 
enfrentados pelas empresas frente às necessidades 
de mudança e flexibilidade organizacional em razão 
da alta competitividade e do desenvolvimento 
tecnológico acelerado. A presença da confiança 
reduz as incertezas no presente, com base nas 
informações de interações passadas, sinalizando 
como os parceiros reagirão no futuro. Daí que o tema 
requer investigação por funcionar como importante 
mecanismo para a redução de riscos e para a minimi-
zação de conflitos. 

É interessante assinalar, até para comprovar a 
necessidade de coordenação do tema por profission-
ais de Relações Públicas, que a confiança pode 
interferir positivamente em qualquer tipo de contrato 
de negócios, por ser um indicador que acaba trans-
ferido de um relacionamento para outro, de um 
público para outro. Pesquisadores manifestam que 
há dois modos muito distintos de a empresa abordar 
seus relacionamentos e cada um corresponde a uma 
filosofia muito diferente de gestão. O primeiro tipo 
de relacionamento é baseado no poder, passa pelo 
uso do poder de compra e pela capacidade de 
barganha. O outro tipo passa pela criação de 

Relações de Confiança na base 

das Relações Públicas

relacionamentos em que se compartilha o destino. 
Esses relacionamentos são construídos com base na 
confiança mútua e num comprometimento com a 
interdependência das duas partes, exigindo capaci-
dade de aprender e de resolver problemas juntos. Daí 
decorre a convicção de que um novo trunfo competi-
tivo contemporâneo é a capacidade de construir, 
manter e alavancar relacionamentos, onde a comuni-
cação tem papel fundamental. Os autores sentenciam 
que neste novo milênio, as empresas serão julgadas 
pelas habilidades de potencializar suas relações com 
os diversos stakeholders. Não é uma comunicação 
pontual e instrumental, com objetivos de curto prazo 
desconectados de uma visão global, mas sim uma 
postura holística que parte do princípio de que é 
preciso conhecer a empresa por inteiro, seus inter-
esses e suas necessidades e, ao mesmo tempo, 
antever e identificar as mudanças e a evolução de 
mercado, utilizando essas informações para consci-
entizar a própria organização e todos os públicos 
ligados direta ou indiretamente a ela sobre seus 
papeis e suas responsabilidades.

Relações de confiança são criadas e estimuladas 
por meio de normas e regras, implícitas (cultivo de 
hábitos e valores) e explícitas (códigos escritos), 
onde a geração de conteúdo de maneira participativa 
e sua difusão é parte inicial do trabalho de RP, 
chegando ao processo de reciprocidade: ao confi-
arem mais umas nas outras, as pessoas passam a 
adotar o mesmo comportamento em uma série de 
situações e contribuir com seus melhores esforços. 

A existência de relações de confiança gera alguns 
elementos, como percepção de integridade e 
consistência, disposição à comunicação aberta e 
transparente, compartilhamento de informações, 
redução de conflitos, abertura para transferência de 
conhecimento e crença no futuro, apesar da 
emergência de incertezas. Conquistar a estima, o 
respeito e a confiança sempre estiverem entre os 
preceitos básicos de RP, interligando e fazendo 
perceber um grupo a outro, trabalhando para a 
construção de um laço afetivo forte entre todos. 

A presença da confiança reduz as 

incertezas no presente, com base 

nas informações de interações 

passadas, sinalizando como os 

parceiros reagirão no futuro. 
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Mudanças na sociedade, na mídia, no trabalho, na 
economia, nas tecnologias e nos mercados estão 
comandando uma revolução nas organizações e, com 
isso, as atividades de comunicação tornam-se mais 
complexas, estratégicas e vitais para a sobrevivência 
da empresa numa economia movida a informação e 
conhecimento.

Mais recentemente, a comunicação vem se trans-
formando em parte inerente da responsabilidade de 
cada pessoa envolvida com a empresa. Além disso, 
as estruturas de comunicação absorveram diversas 
subáreas: equipes de marketing, relações públicas, 
assessorias, recursos humanos, além de agências de 
comunicação contratadas. O desafio agora é gerir 
essas equipes garantindo um alinhamento de 
linguagem – comunicação única - marca, visões 
estratégicas e padrões de comunicação da organi-
zação. Vale destacar, no entanto, que nem sempre a 
área de comunicação é líder no processo. Ainda a 
vemos como acessória em alguns contextos, porém, 
não se pode ignorar os avanços em termos de 
importância e necessidade que a comunicação 
organizacional alcançou recentemente.

A comunicação organizacional tem por objetivo 
analisar tendências, prever suas consequências, 
assessorar a direção, assim como, estabelecer 
programas de ação que sirvam tanto aos interesses 
da empresa ou instituição, como de seus públicos, 
acionistas, entidades bancárias, pessoal, clientes, 
fornecedores, organizações oficiais e outros.

É trabalho da área de comunicação corporativa a 
promoção da empresa por meio de sua imagem e sua 
relação com seus públicos e por imprimir a missão 
da organização em tudo o que diga respeito ao seu 
negócio por meio de seus discursos, atos e até 
mesmo omissões.

Para Barichello (2009, p. 338), a essência da 
comunicação organizacional é o estabelecimento de 
relações interativas com públicos específicos opor-
tunizadas por estratégias de comunicação. Centra-se 
nos processos comunicacionais que incluem desde a 
proposta comunicacional estratégica da organização 
e o trânsito das mensagens por suportes midiáticos 
até a interpretação subjetiva dos diferentes públicos.

Outro ponto afetado pelas tecnologias da infor-
mação e da comunicação é a formação de públicos 
de relacionamento para as organizações, uma vez 

que a comunicação mediada por computador reor-
ganiza a tipologia dos públicos e sua relação com a 
empresa, pois as nomenclaturas tradicionais – 
interno, externo e misto – já não dão mais conta. 
Uma mesma pessoa pode ser funcionária, consumi-
dora e formadora de opinião nas redes ao mesmo 
tempo. Com quais ferramentas, então, se relacionar 
com ela? Como monitorar o que dizem? A resposta 
parece estar nas políticas ou códigos de conduta 
organizacionais voltados para as mídias sociais.

Segundo Saad Corrêa (2009, p. 318), assistimos à 
quebra dos limites entre espaços organizacionais e 
individuais, “refletindo no campo corporativo a outra 
simbiose recorrente da sociedade da informação: a 
diluição do limite entre as esferas pública e privada”. 
Portanto, cabe à comunicação organizacional poten-
cializada pelas tecnologias digitais assumir o papel 
de integrar discursos e processos sempre pautando-
se pelo planejamento sistemático para o seu êxito.
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Uma mesma pessoa pode ser 
funcionária, consumidora e 

formadora de opinião nas 
redes ao mesmo tempo. Com 
quais ferramentas, então, se 

relacionar com ela? Como 
monitorar o que dizem?  
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Na década de 50, um dos maiores comunicadores 
que o Brasil já teve, entoou uma das frases mais 
conhecidas do ideário popular: “quem não se comu-
nica se trubica”. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, 
parecia prever o futuro e a força que a comunicação 
tomaria frente a vida de pessoas e empresas.

De lá para cá se comunicar bem se tornou com-
modity, tanto para as pessoas como para as empre-
sas, afinal não basta ter um produto de qualidade ou 
ser um bom profissional se ninguém sabe disso. A 
comunicação se tornou o elemento que baliza o 
sucesso ou o fracasso de projetos, produtos e 
serviços.

Mas nos últimos anos o cenário tornou-se muito 
mais complexo exigindo uma comunicação mais 
integrada e completa. Os públicos de interesse já não 
são envolvidos de uma forma passiva pela publici-
dade, são questionadores, querem se relacionar e ter 
uma experiência diferenciada com as marcas. E em 
tempos de mídias sociais, os públicos organizacion-
ais deixam o papel de coadjuvantes e se misturam no 
papel de receptores e emissores da informação. 

Neste contexto está a atividade de Relações Públi-
cas que se destaca na gestão da comunicação e que, 
frente a enorme gama de informações a que os 
públicos estão passíveis, tem a difícil missão de 
tornar relevante as informações institucionais e o 
estabelecimento de relacionamentos duradouros com 
todos os seus públicos de interesse.

Sendo a única profissão regulamentada na área de 
comunicação, a atividade de Relações Públicas está 
sempre ligada a estratégia e a alta diretoria, de 
forma a ter uma visão global sobre todas as perspec-
tivas da organização e de seus públicos, propondo 
soluções comunicacionais e de gestão a fim de se 
evitar crises e estabelecendo uma relação de confi-
ança com todos os seus stakeholders.  

Relações Públicas: relevância na 

comunicação empresarial 

 O maior ativo que uma empresa pode ter é o valor 
de sua marca. Com um público cada vez mais infiel 
frente a um mercado que oferece muitas opções, o 
reconhecimento, o apreço e o envolvimento emo-
cional que um público denota a determinada marca 
tem muito a ver com a percepção sobre sua atuação, 
a chamada imagem institucional.

E para as organizações, o desafio já não é construir 
por meio de uma atuação eficaz com produtos e 
serviços de qualidade uma boa imagem institucional, 
o desafio é também manter e blindar esta imagem 
num cenário proposto pelas novas mídias da comuni-
cação. O mercado é rico em exemplos de empresas 
de todos os portes que, por já gozarem de uma boa 
imagem institucional, se eximiram de manter uma 
comunicação transparente e eficaz com seus públi-
cos. O resultado foi a perda de somas consideráveis e 
impactos na imagem, muitas das vezes geradas por 
consumidores insatisfeitos com a postura organiza-
cional. 

O papel do Relações Públicas vai de encontro a este 
objetivo de criar, manter e blindar a boa imagem 
institucional, tornando efetivos os canais de comuni-
cação entre as organizações e seus públicos e estraté-
gias que possam fortalecer os relacionamentos 
institucionais.

É natural que, com uma comunicação ativa, trans-
parente e com ações de relacionamento e envolvi-
mento, os públicos organizacionais fiquem muito 
mais propensos a darem credibilidade a organização 
e de se tornarem os verdadeiros defensores da 
marca, blindando-a de possíveis crises, que hoje 
estão mais eminentes.

Seja para o público interno ou externo, a atividade 
de Relações Públicas torna-se preponderante para as 
empresas que desejam ter uma comunicação mais 
efetiva e a consolidação de seus relacionamentos com 
seus clientes, com o mercado, com a comunidade ou 
a sociedade de uma forma geral, gerando resultados 
e ajudando a organização a alcançar seus objetivos.

A comunicação se tornou o elemento 
que baliza o sucesso ou o fracasso 

de projetos, produtos e serviços.

revista

Os públicos como 
defensores da marca
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Atualmente, a comunicação organizacional e 
as relações públicas têm passado por signifi-
cativas transformações, uma vez que ao possi-
bilitar que pessoas e organizações se rela-
cionem em mobilidade, a conjuntura 
tecnológica contemporânea tem permitido que 
os processos comunicacionais e os relaciona-
mentos estratégicos que as organizações 
estabelecem com os seus diversos públicos 
sejam cada vez mais aprofundados.

A possibilidade da atuação organizacional, 
com ações comunicacionais e administrativas, 
são significativamente ampliadas nessa nova 
ambiência, visto que agora as atividades 
podem ser realizadas não apenas na dimensão 
física, mas também na dimensão virtual, 
permitindo ações híbridas, on e off-line, 
potencializadas pelo fenômeno da mobilidade.

Nesse novo contexto, os planejamentos de 
relações públicas não podem mais prescindir 
do estabelecimento de ações de relacionamen-
tos com os seus públicos que se encontram 
em movimento, pois, com a disseminação dos 
dispositivos móveis digitais há uma tendência 
de que os espaços públicos e privados das 
cidades sejam, gradativamente, transformados 
e reconfigurados, cada vez mais, à medida em 
que esses dispositivos interferem na relação 
construída das pessoas com os espaços, 
produzindo e agenciando sentidos, muitas 
vezes promovendo uma releitura significativa 
das suas experiências vivenciais com esses 
espaços.

A ausência dos componentes identitários da 
organização nessa releitura simbólica, por 
parte dos seus públicos usuários de disposi-
tivos móveis digitais, pode significar para ela, 
em médio prazo, queda significativa de capital 
de relacionamento e capital social, e em longo 
prazo, até a sua extinção. 

Não é por acaso que hoje o conceito de 
“presença”, que diz respeito a sua marca estar 
acessível em todos os lugares e durante todo 
o tempo, passa a ser uma espécie de obsessão 
das organizações, sobretudo, as de cunho 
empresarial, no contexto contemporâneo.

Do ponto de vista das relações públicas, 
essa ambiência pode ser compreendida como 
um espaço de diálogo e de veiculação de 

conteúdos informativos, institucionais ou mercado-
lógicos, que possam criar um vínculo direto dos 
públicos usuários de dispositivos móveis digitais, que 
também sejam considerados públicos estratégicos, 
com a sua marca, produto ou serviço, fortalecendo 
imagem e reputação, posicionando a organização 
frente às demandas dos seus públicos, ou ainda, 
qualificando as suas relações para com eles.

O que não se deve ignorar em nenhum momento é 
que com a possibilidade de comunicação e relaciona-
mento em mobilidade os públicos adquirem um nível 
de participação e autonomia cada vez maior no 
processo comunicativo, à medida que passam a poder 
intervir não apenas no ambiente on-line, através dos 
blogs, chats, sites de redes sociais, etc., mas também 
no ambiente físico, reconfigurando-o e 
resignificando-o do ponto de vista informacional, uma 
vez que agora podem agregar conteúdo digital aos 
lugares/objetos, disputando sentido e poder 
simbólico com as organizações nos espaços públicos 
e privados da cidade.
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O que não se deve ignorar em 
nenhum momento é que com a 
possibilidade de comunicação e 

relacionamento em mobilidade os 
públicos adquirem um nível de 

participação e autonomia cada vez 
maior no processo comunicativo
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A comunicação integrada é a união articulada 
dos esforços, ações e estratégias das áreas de 
propaganda, publicidade, marketing, jornal-
ismo e relações públicas, entre outras. O obje-
tivo é agregar valor à marca, provocar maior 
impacto nos processos da organização, con-
solidando sua imagem e reputação, além do 
efetivo relacionamento com todos os seus 
públicos. 

A partir dessas constatações, a entrevista a 
seguir demonstra na prática como tem se dado 
a união das áreas em prol de uma comunicação 
integrada excelente.

1. A Adamantis e a Adega de Ideias vêm 
unindo seus esforços para oferecer trabalhos 
mais completos e com visão holística e atual-
izada de uma comunicação estratégica eficaz. 
Como começou essa parceria? Como vocês 
perceberam que os trabalhos de RP e PP se 
somariam e viriam a ser mais eficientes do que 
se fossem pensados e executados de maneira 
separada?

R: O engraçado é que os gestores de ambas 
empresas se conheciam pessoalmente já algum 
tempo, tendo inclusive estudado juntos na 
universidade. Porém apenas alguns anos 
depois é que se puseram em contato profis-
sionalmente quando a Adega veio com um job 
de criação de logomarca e diversos materiais 
para um evento de uma multinacional do setor 
do tabaco. O entrosamento das duas agências 
deu tão certo que o resultado foi um job 
fantástico, que atendia perfeitamente às 
necessidades do evento. Mas porque tinha 
dado tão certo? A resposta era simples, mas 
poucas agências talvez enxergariam assim: 
uma agência de RP conhece muito melhor os 
públicos a quem a mensagem se destina. Esse 
era o trabalho da Adega. Neste caso, era de 
captar todas as necessidades reais do cliente, 
comparar com o público a quem eles queriam 
se destinar, e só então gerar um briefing de 
criação que fosse para a agência de publici-

As Relações Públicas 
e a Publicidade
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Entrevista
dade. Logo, a Adamantis, ao receber o briefing 
minucioso e detalhado, conseguiu fazer um 
trabalho que já de primeira foi aprovado pelo 
cliente. Neste ponto percebemos que o trabalho 
do RP não só agiliza, mas principalmente quali-
fica e traz mais resultados para os trabalhos de 
PP. A partir dali começamos a fazer muitos 
projetos juntos, até que hoje estamos criando 
até uma identidade visual nova para quando 
apresentamos ambas as empresas com um 
trabalho em conjunto.

2. Um planejamento estratégico é peça funda-
mental para uma comunicação bem estruturada 
e sinalizada de uma organização, permitindo que 
uma mensagem única perpasse os públicos, 
construindo uma imagem e reputação positiva. 
De que maneira um planejamento estratégico 
torna-se eficaz se combinar esforços de Publici-
dade e Relações Públicas?

R: Um belo dia eu me flagrei procurando em 
nosso banco de RH alguém para fazer plane-
jamento publicitário aqui na Adamantis. Aí fiquei 
pensando em como os RP’s  estudam para se 
aprofundar nessa relação entre consumidores e 
clientes, e publicitários tão pouco, ainda 
dividindo tudo em “classes A e B de ambos os 
sexos e tal idade”. Foi aí que me deu o estalo de 
pegar um RP para trabalhar comigo, mas nem 1 
segundo depois perguntei a mim mesmo: “por 
que se tenho como parceira uma agência total-
mente dedicada à RP?”. O trabalho do RP no 
planejamento é muito mais entrosado com o 
cliente e seus consumidores, dividindo-os em 
stakeholders e destrinchando muito melhor, 
entregando “mastigadinho” para a Adamantis 

percebemos que o trabalho do RP 

não só agiliza, mas principalmente 

qualifica e traz mais resultados 

para os trabalhos de PP. 

qual mensagem deve ser passada e como. A 
partir desse briefing que é feito todo o trabalho 
criativo, são escolhidas as mídias certas para a 
mensagem e público e, finalmente, temos um 
resultado bastante mensurável.



A comunicação integrada é a união articulada 
dos esforços, ações e estratégias das áreas de 
propaganda, publicidade, marketing, jornal-
ismo e relações públicas, entre outras. O obje-
tivo é agregar valor à marca, provocar maior 
impacto nos processos da organização, con-
solidando sua imagem e reputação, além do 
efetivo relacionamento com todos os seus 
públicos. 

A partir dessas constatações, a entrevista a 
seguir demonstra na prática como tem se dado 
a união das áreas em prol de uma comunicação 
integrada excelente.

1. A Adamantis e a Adega de Ideias vêm 
unindo seus esforços para oferecer trabalhos 
mais completos e com visão holística e atual-
izada de uma comunicação estratégica eficaz. 
Como começou essa parceria? Como vocês 
perceberam que os trabalhos de RP e PP se 
somariam e viriam a ser mais eficientes do que 
se fossem pensados e executados de maneira 
separada?

R: O engraçado é que os gestores de ambas 
empresas se conheciam pessoalmente já algum 
tempo, tendo inclusive estudado juntos na 
universidade. Porém apenas alguns anos 
depois é que se puseram em contato profis-
sionalmente quando a Adega veio com um job 
de criação de logomarca e diversos materiais 
para um evento de uma multinacional do setor 
do tabaco. O entrosamento das duas agências 
deu tão certo que o resultado foi um job 
fantástico, que atendia perfeitamente às 
necessidades do evento. Mas porque tinha 
dado tão certo? A resposta era simples, mas 
poucas agências talvez enxergariam assim: 
uma agência de RP conhece muito melhor os 
públicos a quem a mensagem se destina. Esse 
era o trabalho da Adega. Neste caso, era de 
captar todas as necessidades reais do cliente, 
comparar com o público a quem eles queriam 
se destinar, e só então gerar um briefing de 
criação que fosse para a agência de publici-

5. Frente às novas tecnologias, a web 2.0, as 
mídias sociais, como os esforços da comuni-
cação integrada podem atuar em prol do 
enquadramento da organização nessa atual 
sociedade conectada?

R: Atendimento é tudo. Não adianta nada 
você ter o melhor produto e, aos olhos do 
consumidor, você não estar “nem aí” pra ele. 
Só que agora com a internet, principalmente 
com as redes sociais, todos estão “perto” das 
empresas. E esses consumidores querem ser 
atendidos por esses canais. Todos sabem que 
consumidor bem atendido não só consome 
como influencia outros e acaba defendendo a 
marca como se fosse dele. Logo, com a comu-
nicação integrada, um simples twitter, face-
book ou canais que muitas vezes são gratuitos 
acabam sendo ótimas, talvez as melhores 
ferramentas de venda indireta. 

 3. De que maneira vocês realizam os plane-
jamentos para as empresas que requerem o 
trabalho conjunto de RP e PP? O primeiro passo 
é dado de maneira conjunta, ou cada partelança 
suas ideias e depois as unem e definem quais 
estratégias farão parte do plano de comuni-
cação em questão?

R: A “troca de figurinhas” é muito constante e 
sempre gera ótimos resultados. Procuramos 
focar cada um em seus deveres, mas sempre 
dando opiniões cabidas, ideias nos processos 
um do outro e assim vamos melhorando a cada 
job a integração das agências, tanto nas 
criações para clientes como até mesmo na 
gestão. Sempre há como melhorar. Agora, 
quando é hora de planejamento puro, deixamos 
tudo com a Adega apenas dando sugestões, e 
na hora da criação, é com a Adamantis. Confia-
mos muito no trabalho um do outro.

4.“A comunicação integrada é arma estra-
tégica para a sobrevivência e o desempenho de 
uma organização em uma realidade complexa e 
que se altera de forma muito rápida”. 
Baseando-se na experiência que vocês já têm 
em trabalhar a comunicação integrada para 
empresas, como vocês avaliam essa afirmação 
do trecho citado acima?

R: Hoje o poder aquisitivo de uma forma 
geral subiu, e os hábitos de consumo se distor-
ceram. Hoje temos classe A querendo econo-
mizar e consumindo produtos de classe C, 
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dade. Logo, a Adamantis, ao receber o briefing 
minucioso e detalhado, conseguiu fazer um 
trabalho que já de primeira foi aprovado pelo 
cliente. Neste ponto percebemos que o trabalho 
do RP não só agiliza, mas principalmente quali-
fica e traz mais resultados para os trabalhos de 
PP. A partir dali começamos a fazer muitos 
projetos juntos, até que hoje estamos criando 
até uma identidade visual nova para quando 
apresentamos ambas as empresas com um 
trabalho em conjunto.

2. Um planejamento estratégico é peça funda-
mental para uma comunicação bem estruturada 
e sinalizada de uma organização, permitindo que 
uma mensagem única perpasse os públicos, 
construindo uma imagem e reputação positiva. 
De que maneira um planejamento estratégico 
torna-se eficaz se combinar esforços de Publici-
dade e Relações Públicas?

R: Um belo dia eu me flagrei procurando em 
nosso banco de RH alguém para fazer plane-
jamento publicitário aqui na Adamantis. Aí fiquei 
pensando em como os RP’s  estudam para se 
aprofundar nessa relação entre consumidores e 
clientes, e publicitários tão pouco, ainda 
dividindo tudo em “classes A e B de ambos os 
sexos e tal idade”. Foi aí que me deu o estalo de 
pegar um RP para trabalhar comigo, mas nem 1 
segundo depois perguntei a mim mesmo: “por 
que se tenho como parceira uma agência total-
mente dedicada à RP?”. O trabalho do RP no 
planejamento é muito mais entrosado com o 
cliente e seus consumidores, dividindo-os em 
stakeholders e destrinchando muito melhor, 
entregando “mastigadinho” para a Adamantis 

temos a classe C que adora consumir tal 
produto / serviço que antes era só pra A, e 
assim vamos  até uma mistura de dar nós na 
cabeça. Mas como gerenciar isso? Estudando os 
hábitos dos consumidores, fazendo um plane-
jamento adequado para chegar neles, independ-
entemente onde, na pirâmide social, eles estão. 
A questão principal é que as agências devem 
buscar  integração para conseguirem novamente 
gerar resultados positivos aos seus clientes. 

A questão principal é que as 

agências devem buscar  

integração para conseguirem 

novamente gerar resultados 

positivos aos seus clientes. 

qual mensagem deve ser passada e como. A 
partir desse briefing que é feito todo o trabalho 
criativo, são escolhidas as mídias certas para a 
mensagem e público e, finalmente, temos um 
resultado bastante mensurável.
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AFINAL, O QUE 
É ADAMANTIS?

Adamantis é um composto lendário derivado 
da mistura de diamantes e metais. Conta-se que 
foram forjados escudos e armaduras desse 
material. 

Tendo como inspiração esse elemento, é que 
nasce a Adamantis.  O sonho de 2 profissionais 
da área de publicidade e uma profissional da 
área de web, de aliar as forças para executar um 
trabalho publicitário completo e eficaz tanto em 
mídias tradicionais como na web.

Propaganda funciona. Não há dúvida. Mas 
precisa ser bem planejada. Assim como o 
diamante se diferencia do carvão simplesmente 
pela organização de suas moléculas, a Adaman-
tis acredita que a comunicação empresarial para 

ser efetiva deve ter foco e organização, comuni-
cando de forma simples e eficaz a mensagem 
certa para o público-alvo certo. Essa é a base 
que uma empresa precisa para valorizar seu 
brilho e conquistar novos mercados.  

 Publicidade e Web são as ferramentas utiliza-
das pela agência, de forma integrada, para 
atingir objetivos de comunicação e fazer com 
que todos os esforços da empresa resultem em 
clientes apaixonados por sua marca/produto/ 
serviço.

Na Adamantis, Publicidade e Web convivem 
em harmonia para lapidar empresas sólidas e 
ofuscantes, tanto nas mídias tradicionais como 
no mundo digital. 

A comunicação empresarial 

para ser efetiva deve ter foco e 

organização, comunicando de 

forma simples e eficaz a 

mensagem certa para o 

público-alvo certo. Essa é a 

base que uma empresa precisa 

para valorizar seu brilho e 

conquistar novos mercados.  
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Eventos são acontecimentos de qualquer natureza. 
Têm seu significado na cosmologia, na estatística, na 
filosofia, na física e também no meio empresarial. Se 
colocarmos a palavra no Google, como resposta 
teremos uma série de empresas de buffets, de 
decorações, recepcionistas, etc... Dessa maneira, é 
difícil não relacionar evento a acontecimentos sociais, 
como casamentos, festas de 15 anos, bodas, entre 
outros. 

O que quero trazer à tona é a importância do 
evento empresarial como um diferencial estratégico 
nas organizações. Desconhecer a importância dos 
eventos é o primeiro passo para que sejam criados 
vários estereótipos sobre o tema. Porém, deixar a 
imagem de sua empresa ao mero acaso não é a 
atitude mais prudente ao se tratar deste assunto. É 
preciso utilizar esta ferramenta de forma estratégica 
visando resultados efetivos.

O evento visto como um veículo de comunicação 
direcionada deve ser pensado e organizado como 
linguagem de comunicação. Para isso são princípios 
básicos: saber seus objetivos, definir o conceito do 
evento e decidir a qual público ele será destinado.

Saber o que se quer compartilhar é essencial. 
Comemorar alguma data ou uma meta atingida? Criar 
ou reforçar uma marca? Vender um produto ou 
repercutir publicamente alguma ideia? Propiciar a 
aproximação ou engajar pessoas em alguma ação? De 
qualquer maneira, é fundamental não restringir o 
evento a uma prática de mera divulgação, pois ele 
possui características que o diferenciam do market-
ing, da publicidade e da propaganda, uma vez que ele 
depende diretamente da participação do receptor.

É nesse ponto que chegamos ao fator determinante 
para o sucesso ou fracasso de um evento: a definição 
do público. Existem várias tipologias, entre elas: os 
amigos, as autoridades, os patrocinadores, a 
imprensa, os formadores de opinião, entre outros. Na 
hora de definir, o foco central deve ser no chamado 
“público de interesse”, que são os participantes 
vinculados diretamente ao tema por meio do enga-
jamento. Não adianta ter um planejamento perfeito se 
o tema não está de acordo com o público. É preciso 
buscar coerência que traga resultados para aquilo que 
desejamos e iremos apresentar.

Assim, pode-se dizer que o maior número de partici-
pantes nem sempre é o mais importante. Segundo 
Cristina Giácomo em seu livro “Tudo Acaba em Festa”: 
“A grande pergunta, quando se planeja um evento 
especial deveria ser: 'o que é que cada um desses 
indivíduos que participam do evento deveria levar como 
resíduo de mensagem ao sair daqui?'”

O planejamento perpassa a concepção, a contratação, 
a realização e a avaliação do evento. Planejar é ganhar 
tempo, evitar desperdício de verbas, de esforços, de 
imprevistos. Assim, evita-se que o evento seja 
desgastante e cause desconforto para quem organiza 
ou para quem participa. 

Nesta atividade de gerenciamento é essencial prestar 
atenção nos detalhes. Alguns eventos seguem rituais, 
outros não. O importante é lembrar que tudo tem início, 
meio e fim. O instrumento principal desta fase é o 
check-list, uma espécie de documento com ítens de 
verificação e acompanhamento. É preciso cercar-se de 
informações sobre acontecimentos na mesma data, 
pensar em fatores de atração, equilibrar bom gosto e 
criatividade, fazer definições sobre convites, som, luzes, 
comidas, bebidas, horário, como chegar, atrações, etc.

Assim podemos concluir que organização que 
executa seus eventos de maneira improvisada, de 
caráter empírico, pode estar, na maioria das vezes, 
gerando confusão no próprio conceito do que seja 
evento e, consequentemente, fazendo com que a 
atividade não atinja seus verdadeiros objetivos, uma vez 
que se trata de um meio de alta eficiência, porém 
bastante complexo. 

O profissional de Relações Públicas, por sua vez, tem 
muito a contribuir devido a sua condição de estrat-
egista. Apesar de carregar a fama de “festeiros”, esses 
profissionais são profundos conhecedores dos públicos 
e das diferentes formas de relacionar-se com eles. 
Assim, a precisão do gerenciamento de eventos pode 
ser considerada um fenômeno de dimensões não 
somente sociais, mas políticas.

 

O evento visto como um veículo 
de comunicação direcionada deve 
ser pensado e organizado como 
linguagem de comunicação.
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15 anos de RP

A habilitação de Relações Públicas do curso 
de Comunicação Social da UNISC está com-
pletando 15 anos em 2011. E em comemo-
ração a esse tempo de história, sucesso e 
muito trabalho serão realizadas diversas ativi-
dades, com o objetivo de dar uma maior visibi-
lidade e reconhecimento à habilitação, que no 
ano passado foi reconhecida pelo MEC como o 
segundo melhor curso de Relações Públicas de 
todo o Brasil. 

As atividades estarão documentadas pelo 
blog uniRP (unirp.blogspot.com), que ao longo 
do semestre trará depoimentos e textos de 

profissionais, alunos e docentes sobre as 
comemorações do Curso. As atividades estão 
sendo promovidas pela turma de Prática em 
RP II da Unisc.

Mas por aqui, também teremos algo refer-
ente aos 15 anos de RP na UNISC. Abaixo, 
segue a entrevista feita com a Coordenadora 
do Curso de Comunicação Social da UNISC, 
Profª. Fabiana Piccinin.

Qual a importância habilitação em Relações 
Públicas representa para o Curso de Comuni-
cação?

Fabiana Piccinin: A habilitação de Relações 
Públicas integra o tronco das formações 
originárias da Comunicação Social. No 
diálogo com as outras habilitações, a habili-
tação de Relações Públicas desempenha um 
papel estratégico no suporte e organização 
dos processos e fluxos comunicacionais onde 
atuam os Jornalistas, Publicitários e Produ-
tores em Mídia Audiovisual. Este profissional 
da Comunicação faz justamente o liame entre 
estas áreas, capitaneando a Comunicação 
Integrada na medida em que é o planejador e 
gestor dos processos comunicacionais nas 
organizações. Por essa razão, ao lidar com os 
diferentes públicos é ele que melhor situa 
esses profissionais, otimizando as competên-
cias de cada um.

Qual a importância habilitação em Relações 
Públicas representa para a sociedade?

FP: Num tempo de intensa complexificação 
das relações entre organizações e indivíduos, 
o papel mediador que o Relações Públicas 
exerce torna-se fundamental. Para tanto, o RP 
é hoje sobretudo um gestor dos processos 
comunicacionais capaz de, no limite, garantir 
até mesmo a sobrevivência mercadológica 
das organizações e convivência dos atores 
sociais ante as sofisticações do mundo mar-
cado pela imersão tecnológica em que vive-

Ao lidar com os diferentes públicos 

é o profissional de RP  que melhor 

situa esses profissionais, otimizando 

as competências de cada um.

Fabiana Piccinin
Professora

Coordenadora do curso de Comuni-

cação Social da Universidade de 

Santa Cruz do Sul – UNISC

 

@fabipiccinin
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mos. Tanto nas mídias ditas massivas, 
como, e sobretudo, nas redes sociais, o RP 
articula e faz a gerência desses fluxos otimi-
zando ações, processos e culturas e, assim 
mediando os frequentes conflitos.

O que representa o Curso de Relações Públi-
cas para você?

FP: Cada vez mais os acontecimentos só 
passam a existir se sofrerem o atravessa-
mento da instância midiática. E ao ganhar 
existência a partir desse atravessamento, 
passam a ser geridos pelos Relações Públicas. 
Por isso, arrisco a dizer que o Relações Públi-
cas desempenha um papel estratégico funda-
mental tanto ao nível individual quanto das 
organizações porque deles depende a gestão 
desses fluxos de maneira a serem capitaliza-
dos pelos indivíduos e organizações. Um 
trabalho desafiador e complexo.

Deixe um recado para os 15 anos do Curso 
de Comunicação Social - Relações Públicas da 
UNISC:

FP: É imprescindível o trabalho de um 
Relações Públicas no caminho do sucesso de 
qualquer pessoa. O Curso de Comunicação 
Social da Unisc – habilitação Relações Públicas 
vem nesses 15 anos mostrando cotidiana-
mente por meio dos trabalhos práticos, da 
pesquisa na área, da extensão e do ensino 
exatamente isso. Vemos alunos em plena 
atividade, egressos em postos de trabalho 
brilhando na sua atuação como Relações 
Públicas ou como estudantes de pós-
graduação. E nós temos muito orgulho de ter 
trilhando junto este caminho e de continuar 
acompanhando a formação dos futuros profis-
sionais. É importante lembrar que o Curso de 
Relações Públicas da Unisc foi considerado o 
segundo melhor curso de RP em todo país 
pelo MEC. Assim, temos razão de sobra para 
comemorar esse lindo aniversário.

É imprescindível o trabalho 

de um Relações Públicas no 

caminho do sucesso de 

qualquer pessoa. 

Depoimentos de profissionais 
sobre os 15 anos do Curso de RP 

Luciano Suminski, Relações Públicas

A habilitação de RP possui a mesma importância 

que as habilitações em Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda representam. O conceito de comuni-

cação integrada vem da origem dos cursos de 

comunicação, que durante muito tempo forma-

vam pro�ssionais habilitados nas três atividades e 

que hoje possuem formações distintas. Isso faz 

com que cada uma das áreas tenha importância 

de mesmo peso e valor no estudo e aplicabilidade 

da comunicação, onde as RRPP atuam em uma 

reserva de espaço que acompanha a evolução do 

conceito de relacionamento no mercado. 

A própria nomenclatura da habilitação remete 

para o universo das inter-relações. As Relações 

Públicas con�guram um conjunto de saberes a 

partir de um contexto interdisciplinar, ou seja, 

formatam um acadêmico capaz de conciliar 

interesses. Desta forma, a habilitação pode e deve 

atuar como ícone convergente de idéias, infor-

mações, negociações e conhecimento. Ela tem 

condições plenas de transformar o curso como 

um todo no melhor da Universidade, pelo simples 

fato de utilizar os melhores “ingredientes”: a 

informação e o talento humano, e transformá-los 

no melhor produto: a comunicação.

A importância é tamanha, assim como para todas 

as habilitações. Penso que a grande sacada é o 

entendimento e aplicação da comunicação 

integrada. Qualquer planejamento de comunicação 

seja em termos empresariais ou artísticos será 

completo e bem fundamentado com o knowhow 

de todas as áreas. Uma habilitação sozinha é fraca 

sem a(s) outra(s). E talvez quando nos dermos conta 

disso, os pro�ssionais da comunicação se olharão 

como parceiros, não como concorrentes

Heitor Lau, Relações Públicas

Roberta Souza e Silva, Relações Públicas
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Em comemoração ao Dia Nacional das Relações Públi-

cas, instituída por lei desde 1976, a Adega de Ideias, 

juntamente com o Curso de Comunicação Social da 

UNISC e apoio da Agência Adamantis e Atelier Fotográ-

fico, preparou um evento, onde não somente foram 

convidados a prestigiar colegas, profissionais da comuni-

cação, como empresários locais, acadêmicos e profes-

sores da Universidade. 

Em um ambiente de descontração, o evento teve como 

atração palestras sobre empresas sustentáveis, com falas 

de: Deise Kanitz, da Alliance One, que trouxe o tema 

Sustentabilidade; Cátia Gollmann, Relações Públicas do 

Hospital Ana Nery, falando sobre Endomarketing; e 

Everson Bello, Coordenador da Assessoria de Comuni-

cação da UNISC, com o tema Comunicação Integrada. Após isso, houve momento de confraternização, com 

comes e bebes, com todos os presentes. O evento foi um sucesso, agradou a todos, e teve positiva reper-

cussão nos veículos de comunicação da cidade. 

Evento em Comemoração ao 

Dia Nacional das Relações Públicas

2 de dezembro de 2010, na Livraria e Cafeteria Iluminura

V Congresso Abrapcorp 2011

5, 6 e 7 de maio de 2011, em São Paulo.

Por onde andamos

Aconteceu em São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de maio de 

2011 o Congresso Nacional Abrapcorp (Associação Brasileira 

de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas) na Fapcom (Faculdade Paulus de Comunicação), que 

teve como tema Redes Sociais, Comunicação e Organizações. 

O evento, presidido pela Profª. Doutora Margarida Kusch, 

contou com convidados internacionais, painéis, mesas 

temáticas e debates sobre Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas. Além disso, palestrantes convidados 

abordaram temas, tais quais: Comunicação Organizacional e 

Processos Colaborativos; Interação, Redes Sociais e Sociabili-

dade e Mídias Sociais, incertezas e organizações. 

Entre os palestrantes, nomes como: Peter Monge e Janet 

Fulk(Carolina do Norte), João Pissarra (Lisboa), Massimo Di 

Felipe (Argentina), Suely Fragoso e Alex Primo (Ufrgs), entre outros. Os alunos também puderam conferir 

apresentações de trabalhos de Iniciação Científica, oficinas sobre Mídias Sociais, Eventos, Desenvolvimento 

Sustentável, além de mesas temáticas com mestrandos e estudiosos da área de Comunicação Organizacional.
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Por onde andamos
13º Encontro Locaweb de 

Profissionais de Internet

04 de maio de 2011, em Porto Alegre - RS

Workshop Alfamídia de 

Construção e Gestão de Marcas

23 de fevereiro de 2011, em Porto Alegre - RS

Aconteceu em São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de maio de 

2011 o Congresso Nacional Abrapcorp (Associação Brasileira 

de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas) na Fapcom (Faculdade Paulus de Comunicação), que 

teve como tema Redes Sociais, Comunicação e Organizações. 

O evento, presidido pela Profª. Doutora Margarida Kusch, 

contou com convidados internacionais, painéis, mesas 

temáticas e debates sobre Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas. Além disso, palestrantes convidados 

abordaram temas, tais quais: Comunicação Organizacional e 

Processos Colaborativos; Interação, Redes Sociais e Sociabili-

dade e Mídias Sociais, incertezas e organizações. 

Entre os palestrantes, nomes como: Peter Monge e Janet 

Fulk(Carolina do Norte), João Pissarra (Lisboa), Massimo Di 

Felipe (Argentina), Suely Fragoso e Alex Primo (Ufrgs), entre outros. Os alunos também puderam conferir 

apresentações de trabalhos de Iniciação Científica, oficinas sobre Mídias Sociais, Eventos, Desenvolvimento 

Sustentável, além de mesas temáticas com mestrandos e estudiosos da área de Comunicação Organizacional.

Mais de 80 profissionais de Design Gráfico, Gestão de Marcas e 

Comunicação lotaram o Hall Café da Alfamídia para participar de mais 

uma edição da Série Alfamídia Workshop.

O evento foi conduzido pelo provocador e diretor da Alfamídia Marco 

Valério com a ajuda dos convidados José Antonio Verdi, sócio-diretor 

da Verdi Design, e Danusa Oliveira, designer e instrutora de Design 

Gráfico da Alfamídia. Falamos sobre Design, mercado, cliente, tecnolo-

gia, postura profissional e, claro, Marco fez uma série de provocações. 

Verdi falou sobre posicionamento, o dia-a-dia do escritório e sobre o 

relacionamento da Verdi Design com seus clientes. Além disso comen-

tou sobre a estreita conexão do Design com a ideia de sustentabili-

dade, criada pela Verdi.  Um dos pontos altos do evento foi a apresen-

tação do Marco sobre as Tendências de Gente para o Presente e 

Futuro, cheia de provocações sobre o comportamento dos profission-

ais da área, nos fazendo refletir sobre o que realmente deve ser 

restaurado na área: a confiança da cadeia cliente/agência/fornecedor.  

Para encerrar o workshop com chave de ouro, a Designer Danusa 

tratou sobre a importância da qualidade final dos materiais gráficos 

que envolvem o posicionamento da marca, compartilhando inúmeras 

dicas sobre arte final. 
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Foi o Centro de convenções São Rafael o local escol-

hido pela LocaWeb para realizar o 13° Encontro de 

Profissionais da Internet, a Adamantis estava presente 

no evento e pode acompanhar as excelentes palestras 

sobre: Novas Tecnologias, Marketing Digital, Mídias 

Sociais, etc. O evento foi muito produtivo, também 

porque o departamento de web da agência fez novos 

contatos para melhorar os serviços oferecidos aos seus 

clientes.

Uma palestra que chamou bastante a atenção dos 

presentes foi sobre “Direitos Autorais na Era Digital” que 

foi apresentada por Patrícia Peck, onde ela abordou 

todas as práticas que podem ou não serem utilizadas 

pelos profissionais de web nos dias de hoje, fora Patrícia 

também apresentaram suas palestras Marcelo Negrini, Martha Gabriel, Léo Xavier, entre outros. O evento 

contou também com a ilustre presença do comediante Rafinha Bastos, que realizou uma ótima seção de 

Stand Up Comedy no encerramento do encontro.
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As redes sociais trazem diversos novos para-
digmas para a relação entre empresas e consumi-
dores. Com a popularização da tecnologia, 
juntamente com a internet, os consumidores 
estão mudando - passando a ser mais ativos. 
Empresas de qualquer porte já estão se preocu-
pando com essa mudança porque sabem da 
importância das redes sociais neste processo. 
Estamos falando de um lugar onde os consumi-
dores interagem com outras empresas e pessoas, 
e isso afeta (e muito) as suas decisões de 
compra.

Devemos lembrar que dentro do Brasil o Orkut 
é a rede social mais utilizada, pelo menos por 
enquanto. Mas se o Orkut é maior, por que 
devemos nos preocupar com o Facebook? O 
Facebook cresce rapidamente em todo o mundo, 
já passou dos 600 milhões de usuários. Só nos 3 
primeiros meses de 2011, o Facebook cresceu 
54% no Brasil e já passou ligeiramente da metade 
de visitantes únicos que o Orkut tem atualmente. 
Se o ritmo (que já vem desde 2010) continuar, 
em poucos meses o Facebook irá tomar o lugar 
do Orkut dentro do Brasil também.

O relacionamento com o consumidor é fator de 
suma importância na decisão de compra e as 
redes sociais tornam isso ainda mais evidente. 
Com a internet, as empresas têm a oportunidade 
de se diferenciar da concorrência a partir do 
momento que criam relacionamentos mais 
concisos com os seus consumidores. 

Mas devemos lembrar que as vantagens do 
Facebook não são apenas de relacionamento com 
o cliente, mas também de divulgação. Uma 
presença mais ativa nas redes sociais ajuda a sua 
marca a se espalhar - este é o ponto crucial do 

Sua empresa já está no Facebook

chamado “comércio social”. As pessoas passam a 
interagir com as empresas e dar sua opinião sobre 
seus produtos, serviços e atitudes, e esta indicação 
indireta acaba se transformando em uma propa-
ganda que vai fazer com que outras pessoas 
conheçam a sua empresa ou mudem de posição em 
relação a ela.

Mas qual a grande vantagem do Facebook sobre 
outras redes sociais? Além do número de usuários 
que é muito superior, a rede social americana ofer-
ece as chamadas “fanpages”, focadas em gerencia-
mento de marcas, que se assemelham a um perfil, 
mas com algumas ferramentas que as tornam mais 
útil para empresas. Também devemos lembrar que 
as fanpages foram criadas justamente para marcas e 
empresas não utilizarem o perfil normal, que é 
voltado para pessoas físicas.

 

A abertura deste canal de relacionamento com os 
seus consumidores pode gerar um viral indireto, já 
que outras pessoas vão ver estes consumidores 
interagindo com você ou dando checkin em seu 
estabelecimento. Calma aí, “checkin”? O que é isso? 
Além das fanpages, o Facebook está chegando com 
um novo serviço. Agora as pessoas podem compar-
tilhar com os outros o lugar onde estão. Por exem-
plo, quando alguém entrar em seu estabelecimento 
pode dar um “checkin” através do celular e assim 
fazer com que toda a rede de amigos dele saiba 
onde está.

Como você pode ver, as presença online dentro do 
Facebook já está muito além do controle que as 
empresas têm sobre a marca. As pessoas vão falar 
sobre a sua marca, vão dar checkin na sua loja e vão 
discutir seus produtos, estando você lá ou não. 
Então será que não é melhor estar lá para centralizar 
estas discussões e com isto fortalecer a sua marca?

A abertura deste canal de 
relacionamento com os seus 

consumidores pode gerar um viral 
indireto, já que outras pessoas 

vão ver estes consumidores 
interagindo com você ou dando 

checkin em seu estabelecimento. 
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Ouvidoria:
Canal de comunicação organizacional

A percepção da maioria das pessoas é que a 
ouvidoria é um canal para recebimentos de críticas, 
sugestões, elogios, reclamações e consultas da 
comunidade externa e interna de uma instituição. 
Mas como atuante em uma ouvidoria, percebo que é 
muito mais que isso, é um meio onde a organização 
pode, através do que chega da comunidade, 
melhorar internamente a forma de se trabalhar. A 
ouvidoria produz e reproduz informação. Ela é um 
lugar de fabricação e transformação de realidades, 
pois o setor trabalha no sentido de mediação de 
conflitos e dá suporte à gestão para que esta 
interfira na realidade da empresa modificando e 
melhorando alguns processos.

Estou me formando em Relações Públicas e 
trabalho há dois anos em uma ouvidoria. Como 
estudante da área, percebo o quanto esse canal 
pode melhorar a percepção do público, a imagem 
da empresa e principalmente criar vínculo, familiari-
dade com quem procura o serviço. Fato é que 
aquele que busca o serviço de ouvidoria quer 
continuar consumindo. Kotler em seu livro 
(Administração e Marketing) mostra que, dos 
clientes que registram uma reclamação, entre 54% e 
70%, voltarão a fazer negócios com a organização 
se suas reclamações forem resolvidas. O percentual 
chega a 95% se eles sentirem que foram atendidos 
rapidamente. Mas infelizmente a realidade é que 
apenas metade dos que reclamam afirmam receber 
uma solução rápida e satisfatória para o problema. 
A falta de resolutividade, ou mesmo de um retorno 
ao solicitante, pode colaborar para uma crise, pois 
um cliente satisfeito conta para 3 pessoas sobre a 
experiência positiva de uma determinada empresa, 
ao passo que um cliente insatisfeito relata para 11 
pessoas sua experiência negativa, afetando direta-
mente a imagem da empresa.

Para que uma ouvidoria realmente cumpra com o 
seu propósito, é importante ter uma pessoa qualifi-
cada para assumir o cargo de ouvidor(a) e a 
formação de Relações Públicas é uma das mais 
indicadas para a função. Relações Públicas é a 
profissão que enfatiza o lado institucional e corpo-
rativo das organizações, preveem e gerenciam 
conflitos e crises que por ventura possam acon-
tecer, além de gerenciar relacionamentos e a 
própria comunicação organizacional. Se relacionar-
mos a profissão de Relações Públicas com o serviço 
de ouvidoria, ou de qualquer atendimento ao 
consumidor, vimos que em ambos os casos a 
missão é de harmonizar interesses entre organi-
zação e público.

 

Os canais de ouvidoria têm se transformado, cada 
vez mais, em canais estruturados para ouvir os 
públicos, relacionar-se e buscar soluções para as 
reclamações e dúvidas. A ouvidoria auxilia direta-
mente no desenvolvimento de valor da vantagem 
competitiva através da relação de experiência e 
familiaridade com a organização que seu trabalho 
proporciona. É um importante canal de relaciona-
mento e comunicação da organização com seus 
públicos e deve assim ser entendida por gestores, 
podendo ser a fonte de informações chaves trazidas 
pelo público interno ou externo para melhorar o 
negócio de qualquer empresa, além de proporcionar 
um maior conhecimento de seus públicos e de suas 
necessidades. No crescente mercado competitivo, 
onde os consumidores estão cada vez mais exigentes, 
as organizações precisam ter a consciência que para 
manter um cliente é preciso ouvi-lo.
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para 3 pessoas sobre a 
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a imagem da empresa.

Espaço
Acadêmico

Cíntia Luiza Anton Relações Públicas

Formanda de Relações Públicas 

Atuante na Ouvidoria da APESC-
Hospital Santa Cruz.

 

@cintiaanton

unirp.blogspot.com
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Aline Renata Schaefer de Moura 
Acadêmica de Relações Públicas - UNISC 

Luiza Amanda Scherer 
Acadêmica de Relações Públicas - UNISC 

Michele Roth
Acadêmica de Relações Públicas - UNISC

Róger Henrique Teixeira de Barros
Acadêmico de Relações Públicas - UNISC

 

Texto escolhido da turma de Oficina de Redação em RP III 
da UNISC, graças a uma parceria da Adega com a Prof. Liza.

A cada dia que passa o mercado de trabalho e 
também o empresariado tende a confundir as 
funções ligadas as áreas de Relações Públicas e 
do Marketing, mesclando-as em uma só. No 
entanto, as duas profissões possuem característi-
cas distintas, mas que precisam ser aliadas para 
que uma organização chegue ao sucesso alme-
jado.

O Marketing tem como seu objetivo principal, 
vender um produto para determinada pessoa ou 
empresa. Juntamente com isso, passa automat-
icamente a medir resultados de aceitação ou não 
do produto. Já o profissional de Relações Públi-
cas tem a função de construir relacionamentos e 
fazer a conexão das partes interessadas, internas 
ou externas da sua organização. Sendo assim, o 
RP realiza um planejamento a curto, médio e 
longo prazo, a fim de que uma marca conquiste 
novos públicos e que estes se identifiquem com 
a empresa, através de sua política empresarial.

Se essas funções trabalharem juntas, mas 
respeitando o limite de atuação de cada uma, 

Relações Públicas e Marketing: 
a necessidade de um trabalho integrado

obterão sempre um resultado efetivo e esperado. O 
Marketing está preocupado em promover um 
produto ou serviço para o mercado, gerando lucro, 
através da satisfação de seus consumidores. As 
Relações Públicas entrarão com o objetivo de focar a 
credibilidade da identidade corporativa da empresa, 
procurando harmonizar as relações das organi-
zações com os mais variados públicos.

Portanto, enquanto o Marketing delimita sua 
comunicação com determinados públicos buscando 
resultados financeiros através da satisfação dos 
consumidores, as Relações Públicas abrem um leque 
flexível e interminável de relacionamentos, buscando 
transparência nas interações público-empresa. No 
momento em que temos a área da comunicação 
trabalhando de forma conjunta e integrada, com 
certeza o resultado desta multiplicação será o 
sucesso empresarial.

 No momento em que temos 
a área da comunicação 
trabalhando de forma 

conjunta e integrada, com 
certeza o resultado desta 

multiplicação será o 
sucesso empresarial.

Relações Públicas e Marketing 
precisam ser aliadas para que 
uma organização chegue ao 
sucesso almejado. 

Espaço
Acadêmico
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Vanessa Britto e Manoela Carvalho

Acadêmicas de Relações Públicas

Monitoras da Agência Experimental 

de Relações Públicas – Curso de 

Comunicação UNISC.

 

@vanessabritto

@manoelacarvalho

unirp.blogspot.com
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O lugar certo para experimentar

Para nós, universitários, é comum sermos perse-
guidos durante toda nossa vida acadêmica por uma 
grande preocupação que gira em torno de como 
deveremos nos portar depois de formados. 
Pensando nessas dúvidas, é comum encontrarmos 
nos campus dos Cursos de Comunicação Social as 
chamadas Agências Experimentais de Comunicação.

Essas Agências são formadas por alunos das 
diversas áreas da comunicação e têm como objetivo 
principal fazer com que o acadêmico coloque em 
prática o aprendizado de sala de aula, para que, 
depois de formado, esteja preparado para enfrentar 
o mercado de trabalho.

Nas Agências, os alunos trabalham produzindo 
materiais informativos, jornais, revistas, cartazes, 
folders, vídeos, eventos, planejamentos, entre 
outras atividades da Comunicação. Em alguns 
lugares, quando necessário, as Agências Experimen-
tais também realizam trabalhos para fora do curso, 
fazendo com que, dessa forma, o aluno também 
experimente um contato maior com o cliente.

É visível a diferença entre um aluno que já atuou 
dentro de uma Agência Experimental para os 
demais. “A Agência Experimental é um laboratório 
de ensino, portanto o papel desse espaço é possi-
bilitar ao acadêmico o exercício da prática a partir 
da teoria apreendida em sala de aula”, diz a Profª 
Mônica Pons, coordenadora do Núcleo de RP da  
Agência Experimental da Unisc.

Quando se está em uma Agência Experimental, 
uma grande quantidade de oportunidades para 
trabalho é aberta, pois as empresas atualmente não 

querem apenas um profissional formado, mas sim 
aquele aluno que adquiriu durante sua formação uma 
bagagem de experiências. Vanessa Oliveira (4º semes-
tre do curso de jornalismo, e dentro da Agência 
Experimental de Jornalismo desde o inicio), diz que 
“as experiências me trouxeram um conhecimento que 
muitos colegas não têm. Na A4 colocamos em prática 
tudo o que aprendemos em sala de aula, no meu 
caso, eu nem tinha aprendido na sala de aula ainda. 
Pude perceber o diferencial que isso me trouxe 
quando as aulas começaram a ter atividades mais  
específicas”, e ainda ressalta, “a existência das Agên-
cias Experimentais deveria ser obrigatória nos cursos 
de Comunicação Social. Elas dão a oportunidade de 
que os alunos vivenciem as dificuldades do dia-a-dia 
profissional que ele virá a ter”.

 Além dos acadêmicos e professores perceberem a 
importância das Agências Experimentais, muitos 
profissionais dizem que utilizam o aprendizado 
obtido nas Agências. É o caso de Heitor Lau, monitor 
do Núcleo de RP da Agência Experimental, UNISC 
2005 a 2007. Ele diz que as Agências “tratam-se do 
local ideal para experimentar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula e praticar a arte da comu-
nicação, afinal o contato com os diversos públicos 
ocorre intensamente. Cabe ressaltar que o relaciona-
mento interpessoal deve ser aprimorado neste ambi-
ente". Atualmente Heitor trabalha com eventos.

Sendo assim, podemos perceber a importância de 
ter um lugar para experimentar tudo aquilo que 
aprendemos. Aqueles que estão dentro de uma 
Agência Experimental sabem que o conhecimento 
obtido lá dentro é incomparável, e aqueles que ainda 
não conhecem uma, fica a dica, procure o lugar certo 
para poder experimentar!

A Agência Experimental é 
um laboratório de ensino, 
portanto o papel desse 
espaço é possibilitar ao 
acadêmico o exercício da 
prática a partir da teoria 
apreendida em sala de aula

Espaço
Acadêmico
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@aberje
Associação Brasileira deComunicação Empresarial

Além da divulgação de cursos e eventos que envolvem a instituição, também tem notícias, artigos, entrevistas com profissionais, tudo relacionado ao mundo da Comunicação Organizacional. 

foto

aquintaonda.blogspot.com
A Quinta Onda 

Blog do profissional Mauro Seguro, líder de 

Marketing e Comunicação da IBM Brasil. O autor 

traz discussões, reflexões, debates sobre o que 
acontece na comunicação dentro e fora das 

organizações, cases sobre atuações das empresas 

em mídias sociais, comunicação na internet e 

sobre os profissionais do presente e futuro.

nosdacomunicacao.com.brNós da Comunicação  Site que debate, comenta, discute, pensa, 
reflete, questiona as intensas transformações em 

curso na comunicação, nos relacionamentos humanos 
e, especialmente, na comunicação corporativa.

foto

Adega   Indica

@espacocamarim

Espaço Cultural de Santa Cruz do Sul

O perfil divulga os eventos – peças de teatro, 

shows, apresentações, amostras de arte – que o 

local recebe, além dos projetos em que o grupo 

próprio de teatro do Espaço Camarim está 

envolvido e suas apresentações.

@mundodmarketing
Mundo do Marketing

Revista eletrônica especializada que traz informações, discussões, matérias, notícias e entrevistas com profissionais, refenciando 
o mundo do Marketing. 

facebook.com/hsmbr
HSM Online 

 O canal traz as principais notícias em destaque 

no portal, que aborda temas relacionados à gestão 

organizacional. Traz artigos, entrevistas, atualidades 

sobre a gestão e a comunicação nas empresas. 

@adegadeideias



WWW.
WWW.

@

@
@
@

@

WWW.

WWW.

WWW.
WWW.

WWW.

IDÉIAS FINAS PARA DEGUSTAR 33

Adega   Indica

foto

brainstorm9.com.br

Brainstorm #9

Blog brasileiro independente que fala sobre 

criatividade e inspiração, seja na publicidade, 

internet, negócios, social media ou 

comunicação digital em geral. Tudo para 

alimentar as mentes criativas na Web.

midiatismo.com.brMidiatismo

Blog sobre tudo o que envolva marketing digital e a 
relação de todas as mídias sociais com a sociedade, 
comunicação, publicidade e várias outras áreas.O 
autor, Dennis Altermann, já fez parte da turma da 
Adamantis e é motivo de orgulho pra gente.

@blogcitario

Blogcitário

Perfil do blog onde você confere as melhores 

produções publicitárias em diversos meios. O 

autor é Caio Costa de Salvador/Ba, publicitário e 

diretor da Orfeu Comunicação.Conteúdo de 

primeira sempre!

@comunicadoresComunicadores

Twitter Comunicativo do Blog Comunicadores. 
Informações e novidades nas áreas de Publicidade, 

Marketing, Design, Comportamento, Tecnologia, 

Novas mídias, Web e tudo de legal que surge na Net!

Quem é da área sabe que na correria 

do dia nem sempre os briefings saem 

perfeitos. Nesses casos é melhor rir do que 

chorar. Este espaço é dedicado aos nobres colegas do 

atendimento e suas pérolas diárias de sabedoria.

@pioresbriefings

Piores Briefings do Mundo

@pontomarketingMundo do Marketing

Notícias, novidades e artigos excelentes 
sobre marketing, mídias sociais, gestão e 
internet. Como diz o slogan deles: 
Marketing no ponto certo!

@adamantis
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Aqui termina a primeira edição da revista Adega de Ideias.

Agradecimentos especiais para todos que colaboraram com seus textos, 

contribuindo assim para um material de qualidade e profissionalismo. 

Também, agradecimentos mais do que especiais para a agência Adamantis, 

que fez com que essa revista ficasse linda pra valer! Obrigada, pessoal!

Não deixe de visitar e “curtir” a Fanpage da revista no Facebook 

www.facebook.com/revistaadega

Sempre que quiser acessá-la e/ou baixá-la, ela está disponível no nosso blog 

http://www.adegadeideias.com.br

Lá também você encontra o formulário de pesquisa de opinão. Por favor, 

responda dizendo o que achou da revista. Sua opinião é muito importante 

para nós, para que possamos sempre melhorar nas futuras edições!

Contribua enviando seu texto para: 
revista@adegadeideias.com.br

Próxima edição: Comunicação, organizações e a web 2.0

Deadline: setembro/2011 l Caracteres: de 3.000 a 3.300
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Para nós,
PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS
                                               andam juntas

+

=
PARCERIA




