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Resumo: Com a constatação da insuficiência do estado para suprir todas as necessidades de 
uma localidade tornou-se evidente que, sobretudo, para o assunto de desenvolvimento 
industrial, as parcerias público-privadas são essenciais à concretização eficaz de políticas 
públicas. Essas parcerias alinhavadas a partir da atuação das câmaras setoriais de fomento 
às cadeias produtivas tornam-se ideais para estados promissores ao desenvolvimento 
industrial como Mato Grosso do Sul, proporcionando subsídios para a sua projeção 
enquanto localidade promissora para tal fim. Nesse contexto, as Relações Públicas ocupam 
papel essencial na mediação dos relacionamentos que disponibilizam essas parcerias e na 
concepção de estratégias que projetem uma localidade aos seus públicos de interesse, o que 
defende a proposta de estudo aqui estruturada. 
  
Palavras-Chave: Relações Públicas; Parcerias Público-Privadas; Desenvolvimento de 
Localidades. 
  

  

INTRODUÇÃO 

 

 As novas exigências da sociedade civil pedem por uma política que agregue forças e 

possa alcançar soluções para os problemas sócio -econômicos enfrentados na esfera pública. 

 O estado há muito tempo não é suficiente para gerir as políticas que devem 

desenvolver-se nesse cenário para a satisfação das necessidades da sociedade. A 

descentralização de seu poder, bem como o compartilhamento de suas responsab ilidades, se 

tornaram necessidades concretas para a construção e desenvolvimento de seus espaços-

temporais. 

 A construção da realidade, a partir das parcerias público-privadas, tornou-se a 

principal tônica na viabilização de projetos avançados de desenvolvimento, nos quais 

possam estar claros responsabilidades e direitos de participação.  

                                                 
1 Trabalho ap resentado ao NP Relações Públicas, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Mayra Beatriz Franceschi é graduada em Comunicação Social –  hab.Relações Públicas pela UEL, especialista em 
Comunicação Social pela UMESP/UCDB e mestre em Ciências da Comunicação pela USP-SP. É professora há 11 anos 
na UCDB-MS e já atuou como Relações Públicas em várias empresas de diversos segmentos em Campo Grande-MS. Na 
iniciativa pública foi consultora para assuntos de desenvolvimento industrial no município de Ribas do Rio Pardo-MS 
durante o ano de 2004. [mayra@ucdb.br] 
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 A inserção dos outros atores, que não a iniciativa pública, no contexto das políticas 

de desenvolvimento , se limitam a incentivos fiscais, doação de terras, sem propostas mais 

abrangentes que permitam um crescimento sustentável bem sucedido, constatando-se 

ultrapassada. 

 O desenvolvimento das parcerias público-privadas nessa esfera pública propicia um 

novo significado aos negócios públicos, que passa a ser pensado e planejado por uma gama 

de variadas compreensões, acrescendo o seu poder de sucesso devido ao pensamento 

multidisciplinar e interinstitucional. 

 Para a sociedade, as empresas passam a ocupar um papel destacado e diferenciado 

no dia-a-dia, pois é evidenciada a sua preocupação com a realidade local e com os que a 

compõem, passando a iniciativa privada a ser reconhecida não somente pelo que extrai, mas 

também pelo que repõem ao ambiente na qual está inserida. 

 A parceria advinda desse novo modo de pensar o ‘público’ permite à iniciativa 

privada ser uma das protagonistas do desenvolvimento, inclusive e, principalmente, no 

campo industrial, participando ativamente do processo de fomento dessa estrutura. 

 Ressalta-se que a sustentação de um poder público centralizado não se encontra hoje 

compatível com a noção de cidadania, o que se demonstra mais um fator positivo para o 

desenvolvimento de localidades, nos diferentes campos, a partir de posicionamentos 

coletivos de planejamento e decisão. 

 As câmaras setoriais de fomento às cadeias produtivas, que estruturam as bases 

econômicas de uma sociedade, são exemplos bem sucedidos de como a proposta das 

parcerias público-privadas são ideais para o alcance de metas de desenvolvimento de todos 

os elos que compõem essas cadeias. O fomento à industrialização por meio dessas 

investidas é amplamente assegurado, por se tratar de propostas alinhavadas a partir de 

discussão ampla e multivariada dos diversos interesses que permeiam esse processo, 

propondo soluções subsidiadas pela realidade e necessidades vigentes. 

 As Relações Públicas constituem-se, portanto, em elemento indispensável na 

mediação de todo esse entorno, partindo do pressuposto de que existe para acordar 

interesses, discutir soluções conjuntas, promover entendimento e propor políticas 

estratégicas de projeção e consolidação de conceito, o que se enquadra perfeitamente no 
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cenário que se estende no contexto do desenvolvimento industrial de localidades, a partir 

das parcerias público-privadas. 

   

1. RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

LOCALIDADES  

  

 O estado viu-se, então, na urgência de fortalecer-se com parcerias, para poder 

governar com maior legitimidade e eficácia. Segundo Fisher (1997) promover a articulação 

com outras administrações públicas e a cooperação público-privada, como meios de realizar 

tanto a promoção externa citada, quanto aquelas obras e serviços que os déficits 

acumulados, as novas exigências urbanas e a mudança na escala da cidade exigem, 

tornaram-se formas viáveis de promover o enfrentamento das problemáticas advindas da 

insuficiência do estado na gestão pública. A articulação e a cooperação requerem iniciativa 

política, inovação legal, financeira e consenso entre os cidadãos. 

 A efetivação de parcerias entre governo e iniciativa privada deve convergir, a 

despeito das metas específicas de cada organização, para objetivos globais, que visem o 

desenvolvimento das soluções dos problemas que afligem a sociedade, como a geração de 

empregos, as necessidades de beneficiamento das matérias-primas locais como forma de 

conquista da independência produtiva do estado, a estruturação de programas para a 

qualificação da população e outras frentes necessárias ao crescimento e fortalecimento da 

esfera pública.  

 Os benefícios relativos à junção de forças entre o poder público e a iniciativa 

privada devem priorizar o atendimento das necessidades da sociedade e de crescimento 

sócio -econômico do estado. 

 Mas essa relação envolve uma série de fatores que podem aperfeiçoar ou não os 

resultados conquistados através dessas parcerias. Não é tão simples assim conviver com 

interesses tão diversos, em prol de objetivos comuns.  

 Essas relações não ocorrem sempre de uma forma equilibrada, com resultados 

positivos à sociedade. Os diferentes interesses entre o poder público, com toda a estrutura 

política a qual se remete e a iniciativa privada, com sua intenção de lucro e competitividade 
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no mercado criam algumas barreiras de entendimento, impedindo o alcance de soluções 

viáveis que poderiam amenizar a problemática enfrentada pela sociedade.  

 O campo tributário, por exemplo, é uma arena de divergência entre a iniciativa 

pública e privada. O governo, na intenção de aumentar a arrecadação para o combate dos 

problemas sócio-econômicos se depara com a luta travada pela iniciativa privada, quanto à 

redução dos impostos estipulados, que pesam muito na composição do preço final do 

produto, dificultando a manutenção e sobrevivência da empresa. 

 Também, as regras que regem o funcionamento de governo e empresa são 

diferentes. O poder público, por sua vez, atende aos requisitos de grupos de interesse, 

enquanto as empresas privadas são regidas pelas regras de mercado, que exigem, sobretudo, 

agilidade, objetividade, impedidas, muitas vezes, pela morosidade do governo. 

 O estabelecimento dessas relações pode formar redes de aliança ou de rejeição, 

dependendo da forma como são mantidas e como evoluem. Fischer (1997, p. 29 e 30) 

comenta: 

 

um elemento central estrutura a vida dessas organizações, que é a 
negociação constante com as outras, a fim de construir um espaço que 
lhes permita afirmar seus projetos. Eis a dificuldade para a organização: 
manter seu próprio projeto (ou pelo menos o essencial deste) e ser capaz, 
ao mesmo tempo, de estabelecer laços de cumplicidade e de conivência 
com organizações com as quais não está forçosamente de acordo, ou ainda 
relações de competitividade e concorrência com outras, sem com isso 
angariar inimigos empenhados em destruí-la. Em todo caso, é necessário 
que o projeto específico que a organização defende possa se inserir (ou 
pelo menos participar) num projeto coletivo que tenha os mesmos 
objetivos gerais e o ultrapasse, sem, contudo, desnaturá-lo. Nessas 
condições, o fato de existirem muitas organizações diferentes não provoca 
choques violentos ou risco de explosão, podendo mesmo, no caso de uma 
aliança forte, levar à sinergia. 

 

 

 Assim, se organizações públicas e privadas coexistirem em um ambiente com o 

propósito de empreender esforços para o desenvolvimento de uma sociedade (e aqui se fala, 

sobretudo, de desenvolvimento industrial, que acarreta outras formas de crescimento local), 

poderão alcançá-lo, se os esforços forem agregados de forma a conquistar ganhos 

individuais e coletivos. 
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 Essa sinergia presume manutenção das relações através de um processo 

transparente, coerente e contínuo de comunicação. Esse procedimento deve ser responsável 

por uma convivência harmônica, ou pelo menos sustentável, a fim de que os objetivos 

comuns sejam respeitados e os alvos mantidos. O papel das Relações Públicas no 

delineamento dessas políticas públicas de relacionamento e coexistência é evidente e 

fundamental, se a proposta for convergir interesses para benefícios comuns. 

 Porém, antes de analisar a gestão desse processo é necessário compreender a 

amplitude do ambiente no qual essa comunicação se desenvolve. 

 

2. OS PÚBLICOS NO CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE LOCALIDADES 

 

 Mais que espaço geográfico, o objetivo aqui é compreender a amplitude de relações 

encontradas na esfera pública. 

 Com a finalidade de pautar o que é entendido por públicos, resgata-se aqui um 

conceito definido por Andrade (1989, p. 41), que embora tenha sido escrito há mais de uma 

década, permanece atual em seu sentido. Esse autor afirma que público é: 

 

o agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos socia is 
organizados, com ou sem contigüidade física, com abundância de 
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões 
múltiplas quanto à solução ou medidas a serem tomadas perante ela; com 
ampla oportunidade de discussão e acompanhando ou participando do 
debate geral por meio da interação pessoal ou dos veículos de 
comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa em uma decisão 
ou opinião coletivas, que permitirá a ação conjugada. 

 

 Essa concepção do conceito exposto anteriormente é exata para a proposta que aqui 

se estrutura, partindo do ponto que as individualidades do atores que compõem esse espaço 

de intersecção são preservadas, porém, discutem-se interesses maiores que exigem uma 

ação conjugada, que reúna atitudes e objetivos comuns, buscando uma sinergia de ações e 

resultados.  

 Embora nem sempre os públicos alcancem a plenitude de seu papel, muitas vezes, 

pela falta de mecanismos que possibilitem sua participação no processo de tomada de 

decisões, na esfera pública, deve-se agir no intuito de promover, cada vez mais, o 
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entendimento entre as partes, em busca de soluções comuns e as Relações Públicas, 

estrategicamente projetadas, promovem esses resultados, desde que a elas sejam dadas 

condições, é claro, de autonomia, de decisão e uma posição e estrutura cabíveis para essa 

investida.  

 Nesse contexto de um espaço de decisão múltipla no qual são expostos e concebidos 

os rumos comuns de desenvolvimento de uma localidade emergem públicos essenciais para 

o alcance desses objetivos e devem ser ressaltados. 

 

2.1. A iniciativa privada  

 

 Alvo deste estudo, a iniciativa privada foi colocada como co-participante da esfera 

pública. Mais que um público de relacionamento, ela se tornou parte do processo de gestão 

desse cenário . Conforme comentado anteriormente, principalmente nos textos de Freitas 

(1999) e Fischer (1997), o estado não é mais suficiente para suprir todas as necessidades 

encontradas no espaço público, vividas pela sociedade.  

 As empresas privadas passam a ocupar um papel de destaque frente às políticas 

públicas. As parcerias com a iniciativa privada, por parte da gestão pública, começam a ser 

responsáveis pela maioria das estratégias para o desenvolvimento de localidades.   

 A escolha das ações de enfrentamento da problemática sócio -econômica passou a 

ser realizada por ambas as partes envolvidas no processo. As decisões precisam do aval da 

iniciativa privada, sem a qual, os projetos acabam por teoria, sem realização. Dessa forma, 

as políticas públicas de desenvolvimento industrial do estado contêm muitas características 

próprias da iniciativa privada, que se coloca então como uma das responsáveis pela 

sociedade. 

 Desenvolvimento industrial, portanto, é uma tônica a ser discutida e trabalhada em 

conjunto. A parceria entre iniciativa pública e privada tem um papel essencial nesse 

cenário. 
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2.2. O relacionamento entre iniciativa pública e privada envolve a sociedade  

  

 A sociedade, na esfera pública, tem uma atuação decisiva no processo do 

desenvolvimento. Ela pode ser um fator facilitador, como pode dificultar a evolução do 

entendimento. No contexto deste estudo que enfoca um estado propício ao desenvolvimento 

agroindustrial – o Mato Grosso do Sul – o seu posicionamento merece uma menção 

específica na evolução dos conceitos aqui propostos. 

 Há, na maioria das vezes, grande dificuldade de adaptação por parte da sociedade a 

novas realidades. Esta, acostumada a viver em uma região na qual tudo o que é gerado se 

baseia na agropecuária, tem dificuldades para se acostumar com as regras que o 

desenvolvimento industrial exige.  

 Embora as questões de identidade e cultura organizacional mereçam outro estudo 

específico para serem discutidas, devido à complexidade do assunto, cabe salientar a 

dificuldade encontrada tanto pela iniciativa privada, quanto pública, nas relações com a 

comunidade. E corresponde a esses parceiros, inclusive, a definição de políticas que 

preparem a sociedade para a absorção dessa nova realidade, preservando as suas 

características peculiares que não devem ser corrompidas por essa adaptação a uma nova 

realidade. Políticas mudam, incentivos mudam, realidades sofrem alteração da estrutura 

global que exige adequação constante; porém, características locais  devem ser preservadas. 

 Um outro fator é que se torna importante visualizar que, se por um lado, a 

população de um estado é vista como mão-de-obra, por outro, a sociedade é, também, quem 

julga as posturas público-privadas.  

 A aceitação da opinião pública é essencial para a legitimação das propostas de 

desenvolvimento industrial da esfera estadual.  

 É frente à opinião pública que, tanto o estado, como suas parceiras privadas, terão 

que responder por seus atos e pelo benefício proporcionado à sociedade. 

 A boa vontade da opinião pública é fundamental para o sucesso dos programas de 

desenvolvimento industrial na esfera comum. A aprovação por parte da opinião pública, 

que é a expressão da vontade do povo, é um dos principais fatores que legitimam as ações 

organizacionais. Sem a adesão da opinião pública, o caminho torna-se bem mais difícil. 
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2.3. As instituições representativas de classe 

 

 Instituições de classe integram um público significativo no processo de tomada de 

decisão na esfera pública. Respondendo por um setor da economia que agrega várias 

empresas do ramo, geralmente, são responsáveis pela força representativa da empresa 

perante o poder público. 

 A sinergia entre a empresa e a instituição de classe que por ela responde é 

fundamental para a conquista de espaço junto ao governo. É importante que essas 

instituições tenham políticas de aproximação eficazes com as empresas que representam e 

uma atuação séria e constante junto ao aparelho estatal, no intuito de convergir esforços 

para o reconhecimento de ações que possam beneficiar as partes envolvidas no processo de 

desenvolvimento industrial da localidade.  

 Cabe também ao governo, dialogar com essas entidades, abrindo canais de 

negociação que possam beneficiar o entendimento entre a iniciativa privada e pública. 

 

2.4. A mídia: poder de expressão do estado  

 

 Denominada, há muito, o ‘quarto poder’, a mídia precisa ser mencionada, pois deve 

ter alta relevância no sucesso do desenvolvimento industrial em Mato Grosso do Sul. 

 A divulgação que a imprensa realiza, em torno dos atrativos e incentivos 

provenientes do estado, pode tornar-se um fator determinante de escolha para uma empresa 

privada.  

 Quando são desenvolvidas campanhas de divulgação ou assessoria de imprensa, a 

respeito de um espaço público, são construídas e mantidas perspectivas quanto ao 

desenvolvimento industrial da localidade. As possib ilidades de investimento são grandes. 

Há necessidade de divulgar os benefícios que um estado oferece para seus parceiros 

privados, a fim de atrair bons investimentos e manter o interesse pelo negócio. 

 Os meios de comunicação – a mídia - são instrumentos essenciais na conquista de 

credibilidade. São, também, canais de informação que podem mobilizar a opinião pública, 

informar e conquistar boa vontade.  
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 Através desses canais deve -se manter um diálogo aberto com a sociedade, com a 

finalidade de inseri- las na discussão sobre o desenvolvimento do estado. 

  

2.5. O papel dos municípios nas parcerias do estado 

 

 Os municípios estão envolvidos diretamente no processo de desenvolvimento 

industrial do estado.  

 Aliás, é da responsabilidade do município uma série de requisitos de infra-estrutura, 

sem os quais se torna inviável a instalação de grupos empresariais privados. O município 

tem um papel preponderante na relação do governo com a iniciativa privada, podendo 

otimizar ou não o processo de parcerias. 

 Pode o estado ter abertura para a industrialização, mas o processo não se 

completará, se o município não se relacionar de forma pró-ativa com a empresa. 

 A posição do município no processo de desenvolvimento industrial do estado é 

essencial e decisiva para o sucesso das parcerias.  

 

2.6. As câmaras setoriais 

 

 Fóruns de discussão ao desenvolvimento de localidades, as câmaras setoriais são 

compostas pelas parcerias público-privadas e têm sido responsáveis por grande parte do 

incentivo ao avanço de toda a seqüência das cadeias produtivas, tendo papel de destaque no 

estado de Mato Grosso do Sul.  

 Constituídas especificamente para o fomento a essas cadeias têm apresentado 

soluções promissoras para vários segmentos e vêm se tornando essenciais no 

desenvolvimento de determinados setores da economia, que vêem nesses fóruns, a 

viabilização de propostas estratégicas adequadas às exigências de cada área de atuação. 

 Pensar em um determinado setor da economia sem esse órgão aglutinador que o 

promove é inviável, na conjuntura que se encontram atualmente as localidades, cenários 

que exigem competitividade e agilidade nos processos, características possíveis apenas a 

partir dessas atuações conjuntas entre a iniciativa privada e pública, compostas 

produtivamente nas câmaras setoriais. 
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2.7. Outros públicos 

 

 Outros grupos de relacionamento e interesse se interpõem entre a iniciativa pública 

e a privada. Os outros órgãos de classe, o funcionalismo público, as organizações 

financeiras, o legislativo federal e vários outros segmentos colaboram para o processo de 

desenvolvimento industrial de um estado; podem representar maior ou menor influência, de 

acordo com o setor e a situação em questão.  

 

2.8.  A escolha das parcerias público-privadas por meio das câmaras setoriais como 

referência para o estudo 

 

 Embora a sociedade, a mídia, os municípios sejam fundamentais para a evolução do 

processo de industrialização, o papel que as parcerias público-privadas encerram nesse 

contexto tomou vultos significativos, sobretudo, em sua atuação no fomento às políticas em 

torno do crescimento do estado. 

 Essa gestão de parceria entre a iniciativa privada e pública precisa ser mantida e 

otimizada para que sua atuação possa evoluir e trazer benefícios para a localidade. 

 Nas câmaras setoriais de apoio às cadeias produtivas isso se concretiza por meio de 

parcerias que promovem, constantemente, estratégias voltadas ao desenvolvimento dos 

diferentes elos que compõem um determinado setor da economia. 

 Conhecer como a comunicação e, mais precisamente, as Relações Públicas, podem 

promover o entendimento e contribuir para o sucesso dessas iniciativas são os objetivos 

expostos neste estudo. 

 

3. O PAPEL DE MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS  

  

 A sociedade exige das organizações abertura para expor suas opiniões e respeito 

frente às posturas adotadas por seus gestores. Sobretudo, quando se trata de iniciativas 

públicas, a cobrança por parte da opinião pública tem aumentado e o estado, muitas vezes, 

se vê obrigado a posicionar-se e defender suas idéias, na tentativa de ampará- las e 



 11 

conseguir respaldo junto à sociedade. A iniciativa privada também se vê na obrigatoriedade 

de prestar contas à opinião pública, no que tange a sua responsabilidade social cidadã. 

 Nesse sistema complexo e que não se define espontaneamente surge a necessid ade 

de mediação, na intenção de convergir interesses e administrar os conflitos, a fim de que 

tanto organizações, quanto públicos, possam conviver e interagir, sem prejuízos para 

quaisquer das partes. 

  A aplicação dessas prerrogativas ao contexto do trabalho evidencia que a visão 

estratégica das Relações Públicas, no composto das parcerias entre a iniciativa pública e 

privada, leva a uma compreensão mais abrangente do espaço público. Busca-se o 

entendimento, a administração dos conflitos, a redução dos riscos de compreensão da 

mensagem, a resolução de problemas de fluxos de comunicação, a excelência dos 

procedimentos públicos organizacionais e tem uma diferença conceitual significativa em 

relação a algumas outras estratégias de mercado: não procuram vender um produto como 

parte de um ‘pacote’ pré-moldado de realizações, que frustram seus consumidores quando 

em contato com a oferta. Discutem a realidade. Estimulam debates a respeito das questões 

controversas. Enxergam nos espaços públicos, a oportunidade de fazer valer a democracia. 

Buscam construir cenários institucionais onde predominem a racionalidade. 

 As Relações Públicas (se isso não ocorre, deveria) estruturam seu trabalho nos fatos, 

nos valores reais da sociedade, na busca da redução de barreiras sócio -culturais que 

prejudicam, muitas vezes, a compreensão nos processos comunicativos sem, é claro, 

frustrar as características culturais individuais locais. É o intérprete entre organizações e 

sociedade, organizações e localidades e para as próprias localidades. 

 Como mediador na comunicação junto às parcerias público-privadas procura dirimir 

as diferenças de linguagem, transpor barreiras compostas por valores arraigados. Não muda 

necessariamente a sociedade, mas busca pontos congruentes de convívio sustentável que 

afastem as diferenças, preservando-as, porém, não permitindo que estas sejam 

impedimentos nas negociações. 

 As iniciativas de interpretação de valores, de prioridades, de compreensão das 

mensagens e das próprias diferenças que compõem os atores sociais são fundamentais para 

a efetivação dos relacionamentos. 
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 A aquisição de informação pertinente às necessidades e anseios dos públicos é o 

primeiro passo para uma comunicação moderna, democrática, transparente. O respeito às 

diferenças e expectativas das partes de um processo comunicativo faz com que atores 

sociais compreendam os valores locais, aprendam a negociar e trabalhar dentro de seus 

pressupostos e, se possível, até mesmo interfiram nesses valores em prol do 

desenvolvimento, desde que isso não aca rrete prejuízos ao equilíbrio do ambiente. 

 A compreensão desses pressupostos amplia a visão de sua área de atuação que 

praticamente se confunde com a própria necessidade organizacional de se comunicar no 

mundo moderno; é o próprio processo sistêmico, siné rgico, dialético da comunicação.  

 Cabe salientar ainda a relevância de observar que os cenários complicam-se ainda 

mais no que tange às estruturas de poder, que também merecem um estudo a parte, mas 

devem ser citados por serem fatores limítrofes da viabilidade do processo de 

desenvolvimento de localidades a partir das parcerias público-privadas. A falta de 

continuidade, por exemplo, de governos que se sobrepõem e, ao invés de primar pelos 

interesses da sociedade, prezam pelos interesses políticos, é um dos principais agravantes 

no insucesso de políticas públicas conjuntas de desenvolvimento. Segundo Kotler (1997, p. 

358 e 359),  

 

o desenvolvimento econômico exige cooperação entre empresas e 
governo. Tradicionalmente, cada grupo tem visto o outro com suspeita, e, 
portanto, tem inconsciente e freqüentemente, trabalhado com objetivos 
escusos. O nível de cooperação entre empresas e governo é parcialmente 
influenciado pela estrutura do governo. [...] O tipo e a qualidade da 
liderança dentro dos setores privado e governamental também pode afetar 
o caráter das relações empresa–governo. Lideranças fortes e carismáticas 
nos escalões superiores do governo ou do setor privado freqüentemente 
dão o tom de como as comunicações são mantidas e que tópicos são 
colocados na agenda de políticas. 

   

 Apesar desses agravantes que desestimulam políticas públicas bem sucedidas deve-

se trabalhar em prol de iniciativas que , ganhando forças, possam combater, mesmo que 

parcialmente, os interesses escusos e nada democráticos de governos preocupados apenas 

com os ganhos políticos e que possam convergir interesses em busca de benefícios para a 

localidade. 
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  Conforme salienta Kotler (1994, p. 45), “o verdadeiro desafio é coordenar todos os 

grupos de interesse do setor público e privado num corpo de trabalho coeso que concorde 

com os objetivos a serem alcançados e os meios de atingi- los”. 

 Esse não é um trabalho imediato. Não se conquista a credibilidade em uma parceria 

através dos primeiros contatos ou tarefas comuns.  

 Porter (1989, p. 206) coloca como uma das principais características competitivas 

públicas, a disponibilidade e interpretação das informações de forma a canalizar 

oportunidades e buscar melhorias e inovação. Com a utilização da informação de maneira 

coerente, com a construção de fluxos contínuos e participativos de comunicação, com 

instrumentos de proximidade, as Relações Públicas vão lançando alicerces bem 

fundamentados nessas parcerias e promovendo entendimento, o que em longo prazo, irá 

transformar-se em credibilidade. Dessa forma, vão recriando condições de transparência e 

controle na complexa esfera que compõe o desenvolvimento e projeção de localidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Na atualidade, os cenários públicos pedem por iniciativas coordenadas que possam 

promover seus potenciais e projetá-los, buscando construir alicerces de relacionamento e 

credibilidade. As necessidades prementes das localidades crescem consideravelmente e 

exigem posturas profissionais coesas, que tenham precisamente em foco, quais devem ser 

as estratégias adotadas frente às diversas exigências que surgem constantemente. 

 Políticas públicas devem ser estruturadas a partir de acirrado debate e convergência  

de interesses comuns. As parcerias público-privadas, formadas junto às câmaras setoriais de 

fomento ao desenvolvimento de cadeias produtivas de diferentes setores da economia, são 

formatos viáveis de construção de soluções que possam trazer ao entorno, um 

desenvolvimento sustentável promissor. 

 A necessidade de mediação nesse contexto é evidenciada, por meio de estratégias de 

Relações Públicas pautadas na transparência, interpretação e convergência de interesses, 

desenvolvimento de programas de incentivo e administração de relacionamentos, tor nando-

se essencial no cenário de desenvolvimento de localidades, inclusive, no campo da 

industrialização. 
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 A concepção de políticas públicas eficazes se forma, portanto, em um cenário de 

ampla discussão, de respeito às individualidades e procura de pontos comuns de 

entendimento e interesse, de junção de esforços para benefícios comuns, o que se confunde 

com a própria essência da intenção e atuação das Relações Públicas, na mediação dos 

relacionamentos, com vistas ao desenvolvimento, projeção e construção de credibilidade 

junto às localidades. 
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