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RESUMO 
 

O artigo analisa a Teoria da Excelência de Grunig através da proposta da função 
mediadora de Relações Públicas com o suporte da teoria das mediações proposta por 
Jesús Martín-Barbero. A mediação é essencial para o bom entendimento do papel do 
profissional, assim como para a atuação dele em busca de uma comunicação eficaz e da 
legitimidade, eficiência e valor da profissão buscados pelos Relações Públicas. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação; Função Mediadora; Relações Públicas; Teoria da 
Excelência. 
 
 
Introdução 
 
 
 James Grunig é um grande estudioso de Relações Públicas e propõe a excelência 

da profissão através de uma teoria denominada Teoria da Excelência. Basicamente, o 

autor propõe uma comunicação de excelência que terá em uma das funções de Relações 

Públicas, a mediadora, um dos meios para alcançar seu objetivo maior: criar 

relacionamentos entre todos os seus públicos, agregando valor à organização. É 

necessário lembrar onde o termo mediações agregou-se à Comunicação e às Relações 

Públicas para uma melhor compreensão da Teoria da Excelência vista pelo lado das 

mediações. 

 
 
O termo Mediações e a Comunicação 
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 Jesús Martín-Barbero, por meio da sua pesquisa com os povos latino-

americanos, contribuiu para o estudo da comunicação através de uma nova ótica para o 

entendimento sobre recepção. Diferente do esquema constante emissor-dominado e 

receptor-dominante, todo o processo de comunicação é considerado, e o receptor 

participa como parte importante desse processo, agindo como sujeito de toda a ação. 

 Segundo Martín-Barbero, a mensagem recebe significado através da consciência 

do receptor de participação por intermédio do seu repertório, agregando valores ao 

significado da mensagem. Isso ocorre por parte do que o autor denomina pelo termo 

mediações. 

 Mediar a ação comunicativa seria considerar a figura receptora essencial para o 

entendimento de todo o ‘caminho’ feito pela mensagem. O estudioso dá ênfase à cultura 

como maior detentora dessa mediação e a necessidade de pensar essa cultura, 

colocando-a no cenário comunicacional. É proposto considerar “seu caráter de processo 

produtor de significações e não de mera circulação de informações, na qual o receptor, 

portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na 

mensagem, mas também um produtor” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.287). 

 A partir dos dispositivos socioculturais, as mediações seriam os lugares onde se 

configuram e se delimitam os significados. Nesses lugares, o receptor age de acordo 

com elementos que o definem e o compõem como indivíduo. Em sua obra Dos Meios às 

Mediações (Martín-Barbero, 1997), são propostos três lugares de mediação a partir do 

estudo do meio televisivo. São eles: cotidianidade familiar, temporalidade social e 

competência cultural. 

 Martín-Barbero vem atualizando o termo mediações desde a publicação de De 

los Medios a lass Mediaciones (1987), e inúmeros são os estudiosos e mestres que 

analisam e citam o processo de entendimento do termo. Ronsini (2010) cita a 

transformação dos lugares onde ocorrem as mediações para dimensões: 
 Em seu artigo De los meios a las practicas, Martín-Barbero (1990, p.11-
13), inspirado na teoria geral das práticas sociais de Bourdieu, sugere que os 
três lugares de mediação propostos em De los meios a las sejam 
transformados em três dimensões – sociabilidade, ritualidade e tecnicidade – 
sem relacionar, entretanto, os termos cotidianidade familiar, temporalidade e 
competência cultural com as novas dimensões propostas (RONSINI, 2010, 
p. 6). 
 

 Entendemos assim que a perspectiva das mediações muda, de antes direcionada 

às mediações sociais e culturais dos meios de comunicação, para um olhar das 

mediações e da cultura a partir da comunicação (Rossini, 2010). 
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 Analisando Martín-Barbero, Borelli propõe, em sua obra Vivendo com a 

telenovela: mediação, recepção, teleficcionalidade, 
pensar a comunicação como uma espécie de estrutura incrustada nas 

práticas sociais e no cotidiano de vida das pessoas que, ao realizar-se através 
dessas práticas, traduz-se em múltiplas mediações (BORELLI, 2002, p. 39). 

 
 A conexão comunicação-cultura tem, por parte do campo mediador, a percepção 

válida da decodificação da mensagem, levando à área da comunicação um entendimento 

mais profundo do esquema básico emissor-mensagem-receptor. 

 
 
Mediação e Relações Públicas 

 
 
 Margarida Maria Krohling Kunsch é a grande referência no estudo de Relações 

Públicas no Brasil. Dentro das funções propostas pela autora está a função mediadora, 

que tem na comunicação o instrumento essencial para efetivar o relacionamento entre a 

organização e seus públicos de interesse. 
 Uma comunicação somente terá condições de atingir os vários públicos 
se forem utilizados diferentes meios de comunicação, massivos e dirigidos, 
que lhes possibilitem conhecer as suas propostas e realizações, bem como os 
seus esforços de integração com eles (KUNSCH, 2003, p. 105). 
 

 É necessário mais do que informação e sim praticar a informação através do 

diálogo entre as partes interessadas para que a função atinja o seu objetivo. Kunsch cita 

Merton Fiur para demonstrar como é possível criar relacionamentos nas organizações: 
 As relações públicas são o gerenciamento de funções primeiramente 
responsáveis por moldar e implementar programas de mediação entre os 
interesses sociais, políticos, econômicos, capazes de influenciar o 
crescimento e/ou sobrevivência básica da organização. Para este fim, a 
função de relações públicas tem também a responsabilidade de identificar as 
forças e os efeitos das mudanças no ambiente da organização de potencial de 
mediação e informar antecipadamente todas as outras atividades da 
organização (FIUR apud KUNSCH, 1988, p. 339). 

 
 
Mediação e Excelência 

 
 
 Grunig e Hunt (2003), na obra Dirección de Relaciones Públicas, propõem 

quatro modelos de relações públicas: assessoria de imprensa, informação pública, 

assimétrico bidirecional e, por último, simétrico bidirecional. A função mediadora surge 
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no modelo simétrico bidirecional, ou via de mão dupla, o qual é apontado pelos autores 

como o modelo ideal de relações públicas. 

 O papel básico do modelo simétrico bidirecional deve contemplar a questão do 

profissional ser um mediador que colabora tanto com a direção quanto com os públicos 

no processo de negociação de conflitos, baseando-se na pesquisa e utilizando-se da 

comunicação para administrar esses conflitos, e também aperfeiçoando o entendimento 

com públicos estratégicos. “Os profissionais, que também podem empregar a teoria e os 

métodos das ciências sociais, costumam utilizar teorias de comunicação, antes de teorias 

que persuasão para planejamento e avaliação das Relações Públicas” (GRUNIG e 

HUNT, 2003, p. 74). 

 Antes de ser intermediador da comunicação, o profissional de Relações Públicas 

deve estudar seus públicos, analisando o modo como estes reagem às manifestações da 

organização e a maneira como esta organização é percebida. Diferentemente dos 

modelos unidirecionais – que consideram o dizer, o falar, preocupando-se somente com 

a mensagem emitida, com o que a organização tem a dizer para seus públicos –, o 

modelo de via de mão dupla tem uma preocupação com o ouvir, com o feedbeck vindo 

do público. E é assim que, após realizada essa análise, que leva em consideração a 

opinião, os interesses e as necessidades de seus públicos, o profissional embasa-se para 

realizar suas ações de mediação, tendo um conhecimento prévio e podendo preparar-se 

para que essa seja proveitosa para ambos os lados – tendo como êxito maior o momento 

em que ambos, organização e públicos, comunicam-se suficientemente bem para 

compreender a posição um do outro. 

 Essas ações mostram a sua importância quando Grunig e Hunt apresentam no 

livro Dirección de Relaciones Públicas (2003) o enfoque dado por David Finn, 

presidente da Agência de Relações Públicas Ruder e Finn, para as Relações Públicas: 
 Uma das maiores contribuições que podemos fazer ao processo de 
formação da opinião em um momento ou época de crise é ajudar quem 
decide (que frequentemente são os nossos clientes) a encontrar novas formas 
de pensar em como solucionar problemas com pessoas que nunca tiveram 
um papel nos assuntos diretivos... O Relações Públicas que serve bem seu 
cliente não tentará convencer todo o mundo que a direção tem razão. Ao 
contrário, tentará criar circunstâncias em que pessoas responsáveis com 
opiniões diferentes realizem juntos um esforço sério para encontrar uma 
solução que leve em consideração todos os fatores relevantes (GRUNIG e 
HUNT, 2003, p. 76). 
 

 Investigar faz parte da rotina do profissional de Relações Públicas, 

principalmente quando este ocupa uma função mediadora. No modelo simétrico 
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bidirecional há dois tipos de investigação, a formativa e a avaliativa. A investigação 

avaliativa mede se o esforço do profissional tem realmente melhorado a compreensão 

dos públicos da organização e da direção em relação aos seus públicos. A investigação 

formativa ajuda a planejar ações e definir objetivos, é através dela que se averigua uma 

maneira de avaliar como o público percebe a organização e se determina quais 

consequências a organização tem para os mesmos. Esses resultados podem ser usados 

para assessorar a direção da organização, da reação dos públicos às políticas e às formas 

como estas poderiam modificar-se para servir melhor ao interesse do público. A 

investigação avaliativa descobre se o objetivo foi cumprido, medindo se o esforço de 

Relações Públicas melhorou a compreensão que os públicos têm com a organização e 

que a organização tem como seus públicos. É citado Cutlip y Center para mostrar a 

importância da investigação 
As Relações Públicas são a comunicação e interpretação de ideais e 

informações aos públicos de uma instituição; a comunicação e interpretação 
de informação, ideias e opiniões destes públicos sobre a instituição num 
esforço para conseguir um ajuste harmônico entre ambos (CUTLIP y 
CENTER apud GRUNIG e HUNT, 2003, p. 103). 

 
E é através da função mediadora que se consegue atingir essa proposta que 

define a profissão, utilizando-se dos relacionamentos para a construção e posteriormente 

para a solidificação da imagem de uma organização. 

Atualmente, os Relações Públicas estão mais propensos a auxiliar os públicos na 

construção de imagens positivas sobre a organização, na medida em que a orientam a se 

comportar da forma como o público externo espera dela. “Em outras palavras, os 

profissionais de Relações Públicas contemporâneos entendem que devem servir aos 

interesses dos empregados para os quais trabalham” (GRUNIG, 2009, p. 19). Levando 

em conta essa afirmação, pode-se considerar que a função mediadora é capaz de 

abranger várias funções de Relações Públicas, pois essa construção da imagem a que ele 

se refere acontece através de interesses captados pelas mediações realizadas, que são 

capazes de captar as percepções dos públicos de interesse de determinada organização. 

Em seus estudos, James Grunig (2009) apresenta-nos paradigmas de Relações 

Públicas: Paradigma Simbólico-Interpretativo e Paradigma de Gestão Estratégica. O 

paradigma interpretativo consiste em enfatizar mensagens, publicidade, relações com a 

mídia e efeitos da mídia; enquanto que o paradigma estratégico consiste na participação 

dos executivos de Relações Públicas no processo de tomada de decisão para viabilizar a 

participação destes no comportamento da organização. 
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O exercício da função mediadora vem ao encontro do paradigma da gestão 

estratégica, que enfatiza várias modalidades de comunicação bidirecional, dando voz 

aos públicos durante os processos de decisão, para que haja uma melhor comunicação 

entre a administração e estes, não só no período da tomada de decisão, mas após 

também. E para que isso aconteça o paradigma utiliza pesquisas e consultas para obter 

as informações de interesse. 

Portanto, as Relações Públicas, sob o paradigma da gestão estratégica exercido 

através da função mediadora, propicia às organizações uma forma de dar voz e poder 

aos públicos no processo decisório das mesmas, e, além disso, beneficiam as 

organizações quando as apóiam nesse processo através do desenvolvimento de políticas, 

do fornecimento de serviços e também adotando comportamentos aceitos e almejados 

pelos seus públicos de interesse. “A comunicação e negociação são de fato a essência 

das relações públicas” (GRUNIG, 2009, p. 28). 

Os profissionais de Relações Públicas planejam e executam a comunicação para 

a organização na sua totalidade, ou apóiam partes da organização a desenvolverem a sua 

comunicação. Coordenam o trânsito de mensagens para a organização, por exemplo, ao 

realizar pesquisas a respeito dos problemas apresentados pelos públicos e seus 

conhecimentos, atitudes e comportamentos para, em seguida, utilizar a informação para 

assegurar os gerentes em toda a organização sobre como tornar as políticas ou ações da 

organização úteis e aceitáveis junto ao público. “Esses profissionais podem também 

gerir o trânsito das mensagens para fora da organização, ao apoiar a administração na 

decisão de como esclarecer uma política ou ação para um público e depois redigir textos 

para a impressão ou documentos que tenham por finalidade a sua exposição pública” 

(GRUNIG, 2009, p. 28). 

Administrar a comunicação no âmbito empresarial é possível se houver essa 

ponte que conecta organizações e públicos, se o profissional de Relações Públicas 

souber a maneira correta de mediar tais relacionamentos, podendo chegar ao ponto de 

antecipar-se às reações advindas, tanto da direção quanto dos seus públicos de interesse. 

Por isso, a ideia de que o Relações Públicas funcione como uma esponja que absorve 

interesses, necessidades, expectativas, opiniões de ambos os lados, enxugue o que for 

realmente relevante e após isso devolva soluções para futuros e/ou atuais problemas 

enfrentados pela organização.  

É importante ressaltar que a função mediadora é exercida por aqueles 

profissionais que se encontram praticando a função gerencial de Relações Públicas, a 
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qual Grunig (2009) considera um dos principais alicerces para atingir a excelência da 

profissão. Ao contrário da função técnica, a gerencial atua diretamente no 

assessoramente da alta direção, no planejamento de ações e na direção de programas de 

Relações Públicas. Mediar é possível somente desta forma, pois um profissional, que 

apenas redige releases, organiza eventos, faz clippagem, não atua como mediador, não 

ocupa uma posição entre direção e públicos, apenas operacionaliza os canais de 

comunicação que a organização utiliza para divulgar as ações que realiza, divulgar sua 

imagem institucional ou apenas para promoção. E Grunig (2009) afirma-nos isso 

quando diz 
Para que um programa de Relações Públicas seja eficaz, é necessário 

que um profissional o gerencie estrategicamente. É necessário que o 
programa seja orientado aos públicos que exercem maior impacto sobre a 
organização. Esse gerente estratégico aconselha a alta administração da 
organização a respeito das consequências de decisões organizacionais sobre 
os públicos, avaliando se tais decisões podem prejudicar ou beneficiar os 
relacionamentos com esses mesmos públicos (GRUNIG, 2009, p. 22). 

 
 
Função Mediadora e a Teoria da Excelência em Relações Públicas 

 
 

Através de seu estudo da excelência em Relações Públicas, Grunig define que as 

organizações são eficazes quando escolhem e alcançam objetivos que são importantes 

para seus próprios interesses bem como os interesses de seus públicos estratégicos. 

Ressaltando também que os profissionais auxiliam as organizações a serem mais 

eficazes na medida em que constroem relacionamentos com públicos que as afetam ou 

que são afetados pelas atividades que são realizadas por elas. Fica implícita nesta 

definição a importância que a função mediadora tem na profissão de Relações Públicas, 

pois, para uma organização ser eficaz, o profissional de Relações Públicas deve mediar 

os relacionamentos através de pesquisas e investigações sobre as necessidades e 

objetivos dos públicos da organização. 
A prosperidade organizacional pode ser criada (ou destruída) por 

meio de relacionamentos com stakeholders de todos os tipos – investidores, 
clientes e fornecedores, atores sociais e políticos. Assim, a gestão eficaz dos 
stakeholders – ou seja, a administração dos relacionamentos com públicos de 
interesse em benefício mútuo – é requisito fundamental para o sucesso 
corporativo (POST, PRESTON e SACHS apud GRUNIG, 2009, p. 40). 

 
Para mensurar o trabalho do profissional de Relações Públicas foi desenvolvida 

por Grunig (2009) uma técnica de custo-benefício denominada “variação 
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compensatória”, esta técnica oferece uma forma de calcular o valor de relacionamentos 

cultivados pelas Relações Públicas para a organização. Em 1992, Ehling desenvolveu 

um embasamento para o uso desta técnica no primeiro Estudo da Excelência. Grunig 

destaca a importância da mesma: 
as organizações mais eficazes confiavam nas relações públicas para 

auxiliar e estabelecer quais públicos de interesse lhes eram estratégicos e 
então auxiliar a desenvolver relacionamentos estáveis e dignos de crédito 
com esses públicos. Os participantes confirmaram que relacionamentos com 
tanta qualidade apenas existem quando a organização reconhece a 
legitimidade dos públicos, ouve suas preocupações e lida com as 
consequências negativas que possam causar a esses públicos (GRUNIG, 
2009, p. 45). 

 

Apesar de ser um avanço esse resultado, acredita-se que, com a prática da função 

mediadora, esses relacionamentos com os públicos serão mais do que apenas respostas, 

ou ouvir suas reclamações. Com a mediação, é possível adiantar-se e prever reações, 

sabendo das necessidades de seus públicos estratégicos, e assim formular estratégias de 

relacionamento com os mesmos, suprindo expectativas tanto da alta direção quanto dos 

públicos. 

Dentre os princípios genéricos de Relações Públicas de Excelência citados por 

Grunig (2009), pode-se destacar aqueles que utilizam da mediação. O Empoderamento 

da Função de Relações Públicas está entre os princípios genéricos de Excelência e 

possui três proposições, sendo que uma delas encaixa-se na função mediadora – a ideia 

de que as Relações Públicas contribuem na gestão estratégica no momento em que 

examinam o ambiente para identificar públicos atingidos pelas decisões da direção ou 

de públicos que têm um poder de influência sobre a organização. Nesta proposição, é o 

profissional de Relações Públicas que se comunica com os públicos e traz ideias e 

opiniões para a gestão estratégica. Sendo assim, os públicos têm a oportunidade de 

participar das decisões organizacionais que os afetam. 

 A Teoria da Excelência afirma que departamentos excelentes elaborarão seus 

programas de comunicação para refletir o modelo simétrico de mão dupla mais 

propriamente do que modelos de agência de imprensa, de informação pública ou 

assimétrica de mão dupla. Relações Públicas simétrica de mão dupla tenta equilibrar os 

interesses da organização com seus públicos, e baseia-se em pesquisas e utiliza da 

comunicação para administrar conflitos e cultivar relacionamentos com públicos 

estratégicos. Como resultado, a comunicação simétrica de mão dupla produz melhores 

relacionamentos de longo prazo com públicos do que os outros modelos. Programas 
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simétricos geralmente são conduzidos mais eticamente do que os outros modelos e 

produzem efeitos que equilibram os interesses de organizações e de públicos na 

sociedade. “Os profissionais simétricos, consequentemente, têm motivos mistos, eles 

são fieis tanto a seus empregadores quanto aos públicos de sua organização” (GRUNIG, 

2009, p. 56). 

 Para Relações Públicas, a Teoria de Excelência tem uma importância quando 

demonstra que as mesmas exercem uma função gerencial que auxilia a organização na 

interação com seus públicos, pois os públicos influenciam a capacidade da organização 

para alcançar seus objetivos e também esperam ser auxiliados para alcançar seus 

objetivos. 

 Além disso, o Estudo de Excelência mostra que o valor das Relações Públicas é 

mensurado através dos relacionamentos desenvolvidos e mantidos com os públicos. 

Nesse papel, comunicadores têm maior valor quando trazem informações para dentro do 

que quando disseminam informações para fora da organização (GRUNIG, 2009, p. 64). 

 
 
Considerações finais 

 
 

Tendo em vista o papel das mediações na profissão de Relações Públicas, pode-

se dizer que mediar deve ser um exercício constante na prática comunicacional. Jesús 

Martín-Barbero nos apresenta a mediação de modo a direcioná-la como um meio de 

entender a processo de comunicação, uma ponte para compreensão da mensagem 

passada aos públicos. Mediação é uma importante função de Relações Públicas e seu 

emprego nas ações e planejamentos do profissional perante a organização estão em 

constante aperfeiçoamento. O Relações Públicas deve participar da administração 

estratégica, utilizando a simetria, extraindo informações e  realizando pesquisas. É 

necessário ir além de construir imagens, de manter relacionamento com a mídia. 

Relações Públicas deve ser uma fonte de informação e de conhecimento, são os 

profissionais de Relações Públicas que desenvolvem métodos para obter informações do 

público, utilizando estas para que a administração possa tomar as melhores decisões. 

Mediar é auxiliar na gestão estratégica de uma organização através do relacionamento 

com seus públicos, obtendo bons resultados para ambos. 
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