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Resumo 

Relações Públicas em uma perspectiva internacional na Internet observando o 
relacionamento entre os diferentes tipos de público e as organizações. Este artigo é um 
pequeno fragmento de um trabalho maior sobre Relações Públicas Internacionais. Inicia com 
a definição da atividade no horizonte internacional. Segue com o panorama da Internet e a 
função do profissional. Finaliza com a análise de  mais de cem sites de quarenta e duas 
organizações em dezoito segmentos empresariais. 
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Em um mundo em que a globalização é uma realidade e a Internet amplia os 
horizontes de relacionamento, este artigo busca apontar como se dá a interface 
organização/públicos sob a ótica das Relações Públicas Internacionais no ambiente da rede 
mundial de computadores, a Internet.  

Este trabalho sustenta-se no artigo de Silva (2005) sobre as Relações Públicas 
Internacionais e é fragmento da pesquisa de mestrado do presente autor. Visa avançar no 
processo de análise empírica da utilização da Internet pelas organizações brasileiras no âmbito 
internacional. O trabalha citado fundamenta-se na visão Venanzi (2002) no que diz respeito a 
globalização e entende as Relações Públicas como responsável pala gestão da comunicação 
organizacional. 
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Relações Públicas Internacionais 

O mundo globalizado leva a uma nova forma de se observar às organizações e suas 
relações, assim como amplia os horizontes de atuação das Relações Públicas. Pensar em 
gestão de comunicação organizacional, hoje requer um olhar diferenciado. Para atuar em meio 
ao processo de mundialização é preciso ter em mente seus aspectos: sociais, econômicos, 
políticos, culturais 3 e ambientais4.  

Além disso, é preciso destacar que a “compleja corporación del presente y del futuro 
debe establecer una relación comunicante que legitime su creciente poder en la sociedad 
tanto a nivel global como local” (VENANZI, 2002, p.86). Ao conectar essa idéia a 
perspectiva de público como “grupos organizados, econômicos ou sociais que podem, em 
determinadas condições, prestar efetiva colaboração às organizações, autorizando a sua 
constituição ou lhes oferecendo o suporte de que necessitam para o desenvolvimento de seus 
negócios” (FRANÇA, 2004, p.80), pode-se ver que o ambiente de atuação dos profissionais 
de Relações Públicas se modifica e se condiciona a uma nova forma de pensar a área.  

Direcionado as tecnologias, Haig (2000) afirma a possibilidade de sucesso por meio 
da Internet, utilizando-se do trabalho de Relações Públicas. Para isto, é necessário envolver os 
três Rs, que são: Relação (construir relações em benefício mútuo que permitam interagir com 
as diferentes audiências), Reputação (preservar e consolidar uma imagem para se ter um 
sucesso duradouro) e Relevância (o conteúdo deve ter relevância para audiência).  

Para se alcançar o sucesso em um projeto de Relações Públicas é fundamental: 

 

[...] que sejam bem delineados os meios e os lugares em que os 
públicos-alvo serão contatados: priorizar a distribuição das comunicações para 
as pessoas certas, nos momentos adequados, é definitivo para o êxito de uma 
proposta. Pesquisas de opinião e de mercado, análises de impacto ambiental, 
estudos da cultura organizacional estão entre os muitos cuidados que o 
profissional de RP deve tomar ao gerenciar um case. Daí uma das grandes 
dificuldades, e um dos maiores desafios, na elaboração de um bom 
planejamento de Relações Públicas. O tom do discurso e a dimensão temporal 
da veiculação devem conseguir uma inserção da mensagem na vida do 
interlocutor, na medida precisa e de maneira a não transformar em inimigo 
aquele do qual queremos nos aproximar (FREITAS, 2002, p.9). 

 
 

                                                 
3 Aspectos trabalhados por Santos (2002). 
4 Aspecto acrescentados aos demais por Venazi (2002). 



Observando a atividade de Relações Públicas por essa ótica, Gregory afirma que os 
planejadores da área estão em uma posição privilegiada de interação com os públicos 
organizacionais e, freqüentemente, seu trabalho é a gestão e facilitação da comunicação entre 
a organização e seus públicos. Quanto à função, Dozier (In: Grunig, 1992) apresenta quatro 
práticas principais: Expert prescriber, Communication facilitator, Problem-solving process 
facilitator e Communication technician. Esta indicação do autor leva ao que ele chama de 
“communication manager”. 

Com aproximadamente 40.000 (em 1993) multinacionais e milhares de empresas 
considerando o mercado global, as implicações do mundo globalizado inevitavelmente 
confrontam todas organizações, exportadoras/importadoras ou não. (WAKEFIELD, In: 
HEATH. 2001). O autor aponta uma série de questões mundiais e coloca que todas elas 
necessitam de uma melhor comunicação através das fronteiras e, as Relações Públicas, 
necessitam ajudar a organização a pensar e agir além de suas fronteiras. Da mesma maneira, 
Vercic, Grunig e Grunig (In: CULBESTON e CHEN, 1996) apontam as Relações Públicas, 
por meio de diferentes formas, como capaz de auxiliar na resolução dos conflitos e, também, 
oferecer vantagens estratégicas através das fronteiras entre a organização e os públicos. 
Destacam que as mudanças da globalização, as “sofisticadas tecnologias da comunicação”, 
exigem, dos Relações Públicas, a comunicação com a diversidade cultural dos públicos. 

Esta preocupação em discutir a esfera global de Relações Públicas não é brasileira, 
mas é sim um debate internacional pouco trabalhado no Brasil. No entanto, é apontada por 
Ferreira ao almejar uma atuação “mais ampla no cenário da sociedade global” (2003, p. 64) e, 
por França ao declarar que é um “(...) campo novo que se amplia para o exercício da atividade 
de relações públicas, ainda pouco explorado pela categoria” (In: Kunsh, 1997 , p.11). 

Pensar a atividade de Relações Públicas hoje, já não pode ser, simplesmente, de 
forma local, pois, é preciso “pensar globalmente e agir localmente”5. As companhias 
desenvolveram-se e expandiram-se globalmente, a “função de Relações Públicas e as 
comunicações são componentes criticamente essenciais” (THORNTON, 2004, p.14).  

Como se pode ver o cenário em que os profissionais de Relações Públicas atuam se 
expande e necessita de entendimento. Desta forma, é preciso partir para a percepção desta 
“nova” área de atuação, em que os conhecimentos para a atuação são ampliados. Essa esfera 
globalizada apresenta o profissional de Relações Públicas Internacionais em função das 
relações através das fronteiras que aumentam com o advento das Tecnologias da Informação, 
principalmente. 

Brasil (1997), apresenta a seguinte definição de Relações Públicas Internacionais: 

                                                 
5 Thornton (2004),“think globally and act locally “. 



 

(…)  são o conjunto de medidas, iniciativas, esforços e formas 
práticas de ação e expressão, que visam obter mais estreito e produtivo 
relacionamento entre os povos, no sentido de estimular e facilitar o 
entendimento, a coexistência e a cooperação entre ele; no sentido também de 
fomentar melhores e mais amplas atividades de intercâmbio comercial e 
industrial; e finalmente, com o objetivo de ampliar os níveis de cultura geral, 
através de mútuas facilidades de acesso aos respectivos patrimônios e 
instrumentos de cultura (p.21). 

 
Para construir a noção de Relações Públicas Internacionais é necessário observar 

que, de acordo com Black, “é a intenção de conseguir uma compreensão mútua salvando um 
vazio geográfico, cultural ou lingüístico ou todos eles de uma vez. O termo utiliza-se, 
também, para indicar atividades de Relações Públicas que se leva ao término ou tem uma 
positiva importância fora do seu país de origem” (1994, p.119). Já para Wilcox, Aut e Agee 
“o esforço planejado e organizado de uma companhia, instituição ou governo para estabelecer 
relações mútuas benéficas com públicos de outras nações” (1986, p.370). Taylor (2001) 
aponta que as Relações Públicas com públicos internacionais tornaram-se uma realidade da 
mesma forma para pequenas e grandes organizações. 

Culberston apresenta as Relações Públicas Internacionais sob dois pontos de vista: a 
primeira – comparative public relations, representa a busca por diferenças e similaridades 
entre a prática em um ou mais países visando formular princípios gerais de aplicação; a 
segunda – international public relations, focada na prática de Relações Públicas no contexto 
internacional ou através das culturas (In: CULBESRTON e CHEN,1996). Os 
questionamentos sobre a ultima se concentram em três abordagens: a) ações estratégicas 
locais pelas organizações; b) estratégia global para as comunicações, e; c) visa à integração 
dos modos anteriores de pensar a atividade de Relações Públicas na arena internacional. 

Outra forma de subdividir as linhas de pesquisa é proposta por Taylor (2001): a) 
pesquisa em relações públicas internacionais amplia a idéia de relações públicas como 
atividade de comunicação simétrica proposta por Grunig; b) tendência denominada 
“contextualizada” ou comparativa descreve práticas do profissional em várias partes do 
mundo, ancorado nos estudos desenvolvidos por Culbertson e Chen (1996); c) linha de 
estudos aborda questões da ética e da pedagogia em suas diversidades educacionais entre 
países, além de levantar questionamentos sobre os postulados éticos que possam guiar as 
ações nos contextos interculturais, e; d) idéia de constituir um princípio fundamental ao 
desenvolvimento de novas teorias para as relações públicas que possam “transcender 
fronteiras nacionais” (p.630). 

Aronoff e Baskin (1983) apresentam uma visão baseada na atuação em 
multinacionais, como uma área complexa que requer todas as qualidades de um Relações 



Públicas adicionada a uma “extraordinária sensibilidade através das fronteiras” (1983, p.450) 
e propõe três distintos aspectos para a atividade:  

a) o profissional “representa as corporações multinacionais em casa 

[entenda-se casa como país de origem], tratar com a opinião pública e atividades 

governamentais que relacionando ambas a corporações especificas e a empresa 

multinacional como um todo 6; 

b) o Relações Públicas ajuda a fazer ponte entre a lacuna de comunicação 

existente nas operações externas e a gestão mundial central; 

c) o profissional deve conduzir a corporação nos vários países em que a 

organização está instalada.  

Neste mesmo foco das multinacionais, encontra-se o trabalho de Molleda e Quinn 
(2004), que apresenta as Relações Públicas Internacionais como a prática desafiada por 
conflitos que impactam a atividade e a reputação da organização em mais de um local, em 
mais de um país, ao mesmo tempo. Transferindo o foco de análise à Internet, Sherwin (1999) 
apresenta a língua, cultura, negócios e tecnologia como fatores para desenvolver uma 
percepção positiva no exterior. 

Após este breve apanhado sobre os diferentes estudos da área, o foco desse trabalho 
se localiza na perspectiva das estratégias locais e globais e, sua visão intermediária que visa 
concatenar as anteriores.  Os dois enfoques inicias são denominados por Mintzberg, de acordo 
com o cenário e observam a mesma perspectiva: 

DIMENSÃO 
CENÁRIO PARA ESTRATÉGIA 

MULTIDOMÉSTICA PURA 
CENÁRIOPARA ESTRATÉGIA 

GLOBAL PURA 

Participação de Mercado Nenhum padrão particular 
Participação significativa em mercados 
principais  

Oferta de produtos Totalmente personalizado em cada país  
Totalmente padronizado em todo o 
mundo 

Localização de valor 
agregado Todas as atividades em cada país  

Concentrado – uma atividade em cada 
país  

Abordagem de 
marketing 

Local Uniforme em todo o mundo 

Manobras competitivas Autonomia do país  Integradas pelos países  

Fonte: MINTZBERG, Henry.   O processo da estratégia.   3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p.348 

A combinação sólida entre o global e local, de acordo com Ovaitt (1988), é 
necessária para a eficiência de um programa de Relações Públicas internacional. Outros 
aspectos são apontados por Bürmann (2003) no que diz respeito às dificuldades sobre os 
programas de Relações Públicas, mas destaca que para agir localmente, necessita “pensar 
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globalmente” entendendo o posicionamento estratégico internacional e trabalhando as 
Relações Públicas e o Marketing internacional juntos. Dyson (2003) contrapõe esta idéia que 
leva a uma imagem de que gestões locais são mais adequadas, questionando que já se obteve 
bons resultados com programas globais comuns. Além disso, apresenta os programas globais 
de Relações Públicas Internacionais como inevitáveis. 

Partindo desses pressupostos, é preciso verificar o modelo, proposto por Wakefield 
(1996), para a pesquisa na área, em que ele acredita ser relevante para a prática através das 
fronteiras e provem de uma estrutura para qualquer tipo de estudo que venha a construir uma 
teoria neste campo. Deste modo, apresenta um modelo para organizar a pesquisa em Relações 
Públicas internacionais: 

 
a) Teorias da Sociedade Global (McLuhan, 1964; Featherstone, 1990; 

Henessy,1985; Robertosn,1990; e Lesly, 1991); 
b) Teorias Culturais (Hofstede, 1980, Adler & Graham, 1989; 

Ellinsgworth, 1977, Hall, 1959; e Sriramesch & White, 1992); 
c) Teorias do Gerenciamento (Adler, 1983; Negandhi, 1983; e Bartllet & 

Ghoshal, 1989) 
d) Teorias da Comunicação (Manheim & Albritton, 1984; Bagdikian, 

1989; e Herbert, 1992); 
 

Orientados pelo domínio teórico que possibilita o contexto de Relações Públicas na 
arena internacional, estes são a Teoria Crítica (Creedon, 1992; J. Grunig, 1992; e Wakefield, 
1994) e a Teoria das Relações Públicas (J. Grunig, 1992)7. 

Para Morley (2002), a pessoa que aspira crescer nas Relações Públicas Internacionais 
precisará ser multitalentosa (“multitalented”) e ter uma ampla gama de experiências: 

“educacionalmente qualificada, habilidade comunicacional um atento e 
calculista estrategista, tecnologicamente proficiente, poliglota, avidamente 
interessado nos assuntos da atualidade, conhecimento sobre assuntos políticos em 
muitos países, respeitar a variedade de costumes e etiquetas, e experiência em 
trabalhar em um número de países, com uma fala aos gestores” (p.6). 

 
Alem disso, cabe destacar que o profissional de Relações Públicas que irá atuar na 

esfera internacional, se encontrará em um campo multidimensional. Complementando, nota-
se a construção de um campo interdisciplinar, em que é necessário ter um conhecimento 
aprofundado sobre as diversas culturas e, também, entender de política, economia, tecnologia 
e dominar diversos idiomas. Como é possível perceber, as Relações Públicas Internacionais é 
um campo complexo, necessitando o desenvolvimento de novas perspectivas que permitam o 
aprofundamento do conhecimento sobre a área ampliando os horizontes de atuação. 

Internet 

                                                 
7 O quadro complete pode ser encontrado em: CULBERTSON, Hugh, CHEN, Ni. International public relations: a 
comparative analysis. New Jersey, 1996. p.20 



Para pensar as Relações Públicas Internaciona is depois do advento da Internet e de 
seu crescimento, é preciso ter em mente que a comunicação via rede de computadores 
modificou as relações entre as organizações e seus públicos (SILVA, 2004). Novas demandas 
constituíram-se pelo simples fato das organizações passarem a se comunicar com novos 
consumidores e com diferenças culturais que poderiam passar despercebidas até esse 
momento. 

As redes de informação passam, então, a ter um papel importante que de acordo com 
Almeida (2002) é trazer novas informações, diminuir a rotina, ligá- lo ao mundo e aumentar a 
interação e o aprendizado das pessoas, contribuindo, assim, para a criação de novos 
conhecimentos. Ainda, 

 

as operações cruciais para as empresas vêm sendo cada vez mais 
realizadas online, tais como compras, vendas e treinamentos, entre outros, 
exigindo delas não apenas aporte tecnológico, mas boas relações com 
parceiros, clientes, fornecedores, concorrentes. A Internet (...) vêm sendo 
utilizada de forma eficiente nas organizações com esse propósito (Angeloni, 
2002, p.160). 

 
Dois aspectos são levantados por Angeloni: a constituição de um estilo mais 

informal, que altera a autoridade gerencial, e a transformação das atividades gerenciais 
básicas, por meio da reunião de pessoas distantes, de áreas diferentes e conhecimentos 
especializados que podem conferir à atividade maior criatividade e várias perspectivas. 

Devemos considerar as mudanças no sistema de relacionamento e avaliar a questão 
que Lucas faz: 

 

(...) de que modo um projeto de RP pode se beneficiar da Internet 
e, a partir dela, montar banco de dados que permitam uma comunicação mais 
eficaz com os públicos-alvo de uma organização? Ou, colocando de outro 
modo, como a Rede pode servir para impulsionar projetos corporativos? Cabe 
aqui enunciar três pontos que justificam o uso da Rede como ferramenta de 
RP, sugerindo alicerçar o trabalho institucional em um estudo mais 
pormenorizado dos públicos (2002, p.38). 

 
A resposta a isso, de acordo com a autora, é utilizar a rede como poderoso veículo de 

divulgação institucional, o que já permitiria classificá- la – a rede – como instrumento de 
Relações Públicas, considerando que a fidelização de clientes seja outro objetivo de Relações 
Públicas na interface com o público, a fonte inesgotável de informação que esta possui sobres 
os consumidores, clientes ou prospects. A partir disso, uma infinidade de ações dirigidas pode 
ser planejada, permitindo uma interface muito mais eficaz entre a empresa e o público. As 
capacidades de entendimento no relacionamento agregadas  



 

Às tecnologias de informação tornaram ainda mais sofisticadas as 
técnicas de mapeamento e definição de perfis de consumo. E, mais importante, 
permitiram um grau de aproximação com a clientela antes inimaginável, se 
considerarmos o volume de consumidores que as empresas hoje podem ter. 
Com tais inovações tecnológicas, como os poderosos data warehouses [8] e as 
ferramentas de garimpo de dados (softwares de data mining), é possível 
identificar tendências no comportamento de consumo, analisar riscos e mesmo 
prever se determinado cliente está ou não para aderir à concorrência. Pode-se 
ainda, com base nas informações levantadas, montar estratégias 
mercadológicas específicas para grupos de clientes, caracterizando o que se 
convencionou chamar processo de ‘personalização’ de produtos e ‘fidelização 
de clientes’. Vale lembrar, neste contexto, a importância das Relações 
Públicas para construção de tais laços duradouros entre a empresa e o 
consumidor (Lucas, 2002, p.45). 

 
Avaliando de forma objetiva as funções de Relações Públicas, no que diz respeito à 

comunicação com os públicos, pode-se ver que este instrumento tecnológico proporciona uma 
nova possibilidade de facilitação na comunicação direta entre pessoas independente da 
distância. É preponderante colocar de forma genérica estes termos, pois esta relação permeia 
entre acionistas/acionistas, organização/clientes, enfim as mais distintas relações que 
envolvem uma organização. 

Utilizar a Web9, nos dias de hoje, é pensar relacionamento por meio de interface 
computadorizada, de um site, principalmente, via computador. Mesmo com o crescimento 
constante no acesso a rede por via de palms, celulares e outros portáteis. Além disso, cresce o 
uso das mensagens SMS e outras técnicas de aproximação dos públicos com a organização. 
No entanto, os sites são a base informacional destes relacionamentos. Desse modo, entender a 
construção deste processo é necessário para compreender o uso desta tecnologia. 

A Internet significa a presença de inúmeros usuários interligados, no entanto  David 
Siegel (2000) adverte que os líderes empresariais precisam deixar de ver a Internet como uma 
rede de computadores interligados, “A Internet é uma rede de milhões de pessoas 
interligadas”. Além disso, a rede possibilita uma série de aplicações nas Relações Públicas, 
como destaca Pinho (2003): comunicação com a imprensa; localização de público-alvo; 
presença em tempo integral; facilidade na busca de informação; eliminação das barreiras 
geográficas; administração da comunicação em períodos de crise. 

A importância da Internet para trabalho de Relações Públicas chega ao ponto que 
diferentes autores relacionam o antes e o depois no relacionamento com os públicos. Desse 
modo, constitui-se um quadro referenciado na visão de Morley integrado a projeção feita por 
Middleberg e Marlow: 

                                                 
8 Trata-se de um grande centro de banco de dados destinado a sistemas de apoio à decisão. 
9 World Wide Web ou WWW 



QUADRO 1 

A Internet e o tempo 

Passado Presente  Futuro 
Morley e Middleberg Morley, Middleberg e Marlow Marlow e Middleberg 

Acesso em tempo real às notícias 
limitado aos jornalistas. 

Acesso em tempo real às notícias livre 
para todos. 

 

Opiniões negativas sobre as empresas 
limitadas à relação um-a-um. 

Opiniões e posicionamentos divulgados 
pela Internet constantemente. 

 

Media kits distribuídos exclusivamente 
a profissionais da mídia. 

Media kits disponíveis on-line o tempo 
todo para acesso de qualquer um. 

 

Conferências exclusivas para imprensa 
e investidores. 

Conferências disponíveis para qualquer 
um. 

 

Jornalistas escrevem a matéria com 
base em entrevista na fala da 
spokeperson. Comunicação 
centralizada pela organização. 

Jornalistas escrevem a matéria antes 
mesmo de entrarem em contato. Envio 
de material diretamente aos clientes. 

Novas campanhas virais de divulgação 
pelo mundo. 

Base de dados limitada a condições 
físicas nos jornais. 

Bancos de dados digitais disponíveis o 
tempo todo. 

 

Mídia, monólogo entre editores e 
leitores. 

Mídia em três vias, uma conversa entre 
repórteres, assuntos e leitores. 

Continuação da aniquilação do conceito 
de audiência de massa. 

Relações Públicas, preocupada em 
noticiar na mídia. 

A mídia é uma entre uma dúzia de 
opções de divulgação. 

 

Informações divulgadas baseadas na 
distribuição da mídia. 

Divulgação nacional e internacional 
pela Internet. 

Revistas e jornais adaptados à mídia 
eletrônica. 

 Inteligência competitiva, permitindo 
observar a concorrência de modo mais 
apurado. 

 

 Relações governamentais facilitadas.  
 Recrutamento e seleção para novos 

trabalhos. 
 

 Associação entre entidades nacionais e 
internacionais. 

 

  Demanda por vídeos e releases 
crescendo. 

  Desenvolvimento da mídia interativa 
em Relações Públicas. 

Comunicação de mão única.  A audiência dirige os ciclos de 
comunicação. 

Comunicação local ou regional. Comunicação em nível global.  
Ciclo de novidades planejado10. Resposta rápida às novidades.  
A mídia dirige as estratégias de 
comunicação. 

 Múltiplas instâncias de crítica 
importantes. 

Assessor de imprensa.  Relações Públicas eletrônicas 
expandindo-se exponencialmente. 
Arquitetos de negócios de 
comunicação11. 

Longos ciclos de desenvolvimento.  Rápidos ciclos de desenvolvimento e 
adaptação. 

Planos de comunicação de três anos. Planos de comunicação de um ano. Planos de comunicação de um a três 
meses. 

Procedimentos, regras rígidas, e 
manuais de como seguir seu trabalho. 

 Interpretação, estratégias rápidas e 
implementações que feitas em todos 
lugares. 

Fontes: MARLOW, Eugene. Eletronic Public Relations. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996. MORLEY, 
Michael. How to manage your global reputation: a guide to the dynamics of international public relations. Washington 
Square, NY: New York University Press, 2002. MIDDLEBERG, Don. Winning PR in the wired world: powerful 
communications strategies for the noisy digital space. New York, NY : McGraw-Hill, 2001.  235 p. 

                                                 
10 O autor faz referência ao retorno das novidades, após, expostas (feedback). 
11 Business communication architects . 



Como o website ou a Internet não pode ser vista como um sonho, como uma solução 
para todos os problemas de comunicação, Pinho (2003) aponta, também, algumas limitações 
da web: as campanhas de Relações Públicas devem vir seguidas de outros apoios, como 
outros veículos; não substitui o papel, o telefone ou uma visita pessoal; não alcança todos os 
públicos; pode ser complicada para muitas pessoas; dispendiosa no início; requer reforços 
contínuos; possui problemas de segurança; todas as vozes têm a mesma força; e é um recurso 
limitado. Cabe ressaltar que esta última limitação comentada pelo autor é estabelecida em 
função das limitações de transferência de dados, em decréscimo no Brasil com a chegada de 
conexões de até 8Mb/s para micros residenciais. 

Oferecer todos esses elementos é uma tarefa difícil, no entanto autores como Haig 
(2000), Middleberg (2001), Marlow (1996), Morley (2002), Gaddis (In: HEALTH, 2001), 
Pinho (2003), entre outros, apontam ferramentas que consideram essenciais para propiciar, 
dentre outros elementos, interatividade: e-mail, grupos de discussão, lista de discussão, 
fóruns, newsletter, imagens, vídeos e áudios. 

Análise dos sites 

Após constituir os pressupostos de Relações Públicas Internacionais e da Internet, o 
passo seguir se constitui de uma análise empírica. Baseado na flexibilidade de análise de 
Moraes (2003), este trabalho  inicia sua observação sobre trinta seguimentos de mercado 
selecionados a partir da revista IstoÉ Dinheiro (2004). Por meio dos critérios a seguir, 
delimitou-se as organizações pesquisadas: 

§ Ser uma empresa exportadora não apenas de produtos de sua identidade 
corporativa. 

§ A organização necessita possuir identidade própria (marca). 
§ A organização necessita possuir site em português. 
§ O site necessita possibilitar conexão entre os sites em português e os demais 

sites de outros países ou idiomas. 
§ A organização deve possuir site em pelo menos um idioma além do português 

(Brasil). 
§ O segmento deve ter pelo menos duas organizações que cumpram os 

requisitos anteriores. 
O processo  resultou em dezoito segmentos e quarenta e duas empresas. Deve-se 

observar, ainda, que previamente foram escolhidas as vencedoras em cada uma das 
categorias12, nos respectivos segmentos, estabelecidos de acordo com o ranking da revista 
IstoÉ. A dinâmica da Internet permite a atualização constante dos sites e esta pesquisa retrata 
um periodo que se desenvolveu durante aproximadamente três meses (setembro a novembro 

                                                 
12 Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Social e de Meio Ambiente e Gestão em Inovação. 



de 2005)  de visitas e revisitas aos sites na coleta de dados. Observando as seções, os textos e 
as ferramentas dos sites foi possível observar quais os públicos que as organizações estão 
preocupadas em se relacionar e como se posicionam em relação a eles em um ambiente 
globalizado na Internet. 

Foi possível perceber que 100% das organizações estão preocupadas em se relacionar 
diretamente com seus clientes e 14,3% preocupa-se em tratar estes públicos de modo 
segmentado. Outra demanda presente na estratégia de relacionamento com os públicos, é a 
constante busca pela captação de talentos e profissionais qualificados para as diferentes 
oportunidades existentes nas organizações, algo que pode ser percebido em 52,4% das 
empresas, por disponibilizarem alguma forma de relacionamento direto com profissionais 
interessados em trabalhar na organização. O foco de 50% das empresas está, também, no 
relacionamento com a imprensa.  

Além disso, 45,2% das organizações têm como preocupação a relação com seus 
investidores. Cabe salientar que apenas empresas S/A possuem ações na bolsa de valores e a 
obrigatoriedade de fornecer dados aos seus acionistas. Entre os demais públicos deve-se 
destacar a preocupação de apenas 23,8% em comunicar-se com seus funcionários, 16,8% com 
as comunidades. Algumas  inferências ainda devem receber destaque, como o fato da Sony 
Brasil, não ter preocupação clara em se comunicar com seus públicos, enquanto nos outros 
países existem processos de relacionamento consolidados. 

 Entendendo os públicos como foi apontado por França (2004),  se pode verificar que 
os sites apresentam termos como stakeholders e buscam estabelecer relacionamento com uma 
diversidade de públicos que não permitiria as organizações enquadrar em público interno, 
misto e externo para desenvolver suas estratégias. Ao entender os Revendedores, 
Distribuidores e Representantes de acordo com a visão citada, ou seja, como público mistos, 
seriam trabalhados conjuntamente de forma similar, o que no caso da Embaré, poderia não ser 
adequado, visto que ela desenvolve estratégias de relacionamento para cada um destes 
públicos. Mantendo este horizonte, pode-se citar, ainda, o caso do Santander, que trabalha de 
forma segmentada seus clientes, ou as organizações farmacêuticas que tem como clientes os 
médicos, ao mesmo tempo, que trabalham este público de forma direcionada. 

O relacionamento das organizações com seus públicos é visto de diferentes formas 
por cada uma das empresas, de modo que a Shell, a CST e a Santista buscam estabelecer 
contato com um número maior de públicos. No entanto, mesmo não se comunicando 
diretamente com tantos públicos, empresas como o Santander trabalham com clientes 
segmentados de modo intenso, focando conteúdo para cada um dos públicos de interesse, que 
são: Preferencial, Empresas, Corporate, Private, Asset Management, Governos, Universidades 
e Agronegócios. 



Mesmo assim, a variedade não pode ser considerada sinônimo de qualidade. Outras 
abordagens apresentam relevância, como o caso do BankBoston ao afirmar que “O 
atendimento diferenciado é o mais sólido alicerce de nosso crescente sucesso”.  No caso 
específico desta empresa, pode-se ver que se relaciona apenas com seus clientes de modo 
diferencial, deixando os demais públicos a margem no que diz respeito a comunicação em seu 
site. 

Há uma preocupação com o aspecto econômico da globalização, que pode ser 
entendido, pelo fato de dezenove empresas apresentarem uma área destinada diretamente aos 
investidores que constituem-se como um segundo site, com conteúdos exclusivos, notícias e 
detalhes que são colocados apenas nestas seções especializadas.  

Nas condições atuais do mercado, com questões referentes a necessidade de 
empregos no Brasil e em diversos países do mundo é cotidiano na mídia, as empresas 
demonstraram não só estarem preocupadas em se relacionar com clientes, mas também em 
obter, do mercado, os talentos necessários para sua sustentação. Empresas como a Weg, a 
Shell, entre outras possuem programas de Estágio e Trainee. 

A relação com as comunidades denota uma preocupação das organizações em serem 
aceitas e apoiadas no local onde estão instaladas, como a Gerdau que, “na Argentina, promove 
integração com colaboradores, familiares e comunidade de Pérez”13. 

Para finalizar, é necessário, ainda, analisar as questões referentes ao uso da Internet. 

Como fica explícito, algumas organizações utilizam seus sites sem usufruir todas vantagens 

apontadas por Pinho (2003). Ao mesmo tempo, aproximadamente 50% das organizações se 

comunicam com três (clientes, investidores e imprensa) dos cinco públicos, destacados na 

obra do autor. Apenas uma pequena parte preocupa-se em estabelecer relações com o governo 

e com as comunidades utilizando o site. É preciso destacar que não se basta comunicar com os 

públicos, mas estabelecer relacionamentos direcionados propiciando a compreensão mútua. 

Empresas e, como o BankBoston, propõem-se a fazer isso ao afirmar que “O atendimento 

diferenciado é o mais sólido alicerce de nosso crescente sucesso”. 

Mesmo, a Internet, sendo uma mídia com grande potencial, e que na velocidade do 

mundo de hoje já não pode ser considerada tão nova está sendo mal aproveitada pelas 

organizações que, como sistemas abertos, estão tendo pouca interferência do meio para evocar 

a necessidade de desenvolver sites interativos, adaptados, especializados e que permitam 

constituir-se, de forma relevante, em uma ferramenta de relacionamento com os públicos. A 

                                                 
13 http://www.gerdau.com.br/port/respsocial/investimento_projetos.asp 



apropriação das tecnologias é essencial ao avanço das Relações Públicas nesta enorme porta 

que está aberta para o relacionamento entre a organização e seus públicos. 
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