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RESUMO 
 

O número de organizações que utilizam estratégias de comunicação com o intuito de se 
posicionarem como sustentáveis aumentou significativamente. A associação da imagem das 
empresas a conceitos como o de responsabilidade social tem se tornado fator decisivo nas 
relações de consumo e no relacionamento com o público. O presente trabalho utiliza 
conceitos comunicacionais para analisar como o discurso utilizado pelas organizações pode 
auxilia-las na busca de posicionamentos que as identifiquem como socialmente 
responsáveis e sustentáveis. Leva em consideração conceitos de propaganda institucional e 
estratégias de relações públicas que auxiliam na produção de imagem corporativa. 
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INTRODUÇÃO 

 
As discussões relacionadas aos problemas ambientais começaram a ganhar força na 

segunda metade do século XX, quando o discurso ecológico se tornou parte importante do 

discurso político em todo o mundo, principalmente a partir da década de 70 onde surgiram 

os primeiros grandes documentos e fóruns internacionais para a discussão dos impactos da 

ação humana no meio ambiente. Estas questões passaram a chamar a atenção das empresas 

como uma possível fonte de vantagem competitiva, passando assim a figurar também nas 

relações públicas. 

Nesse contexto, os mercados ecológicos têm sua origem no crescente interesse 

mundial com o meio ambiente, na rápida degradação do solo e nas mudanças dos hábitos de 

consumo. Preocupações que vêm crescendo, com o chamado nicho verde, um segmento 

específico do mercado que valoriza produtos e serviços ecologicamente corretos. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Relações Públicas e Comunicação Organizacional, da Intercom Júnior – VII 
Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Aluno do 8º Semestre do Curso de Comunicação Social/Relações Públicas, email: wesveras@gmail.com 
3Orientadora do trabalho. Professora Especialista do Curso de Comunicação Social, email: amariliscardoso@yahoo.com.br 
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Segundo GUIMARÃES (2006) para determinado segmentos de mercado, o 

consumidor se tornou mais crítico na escolha do produto ou serviço, assim como, se tornou 

também, mais cético com relação ao teor das mensagens criadas pelos anunciantes para 

promover os atributos ecológicos de seus produtos, ou o comprometimento da empresa em 

relação à preservação do meio ambiente. 

Com o surgimento da ecologia política que, segundo COELHO (2006), pode ser 

compreendida como uma inter-relação dialética entre a sociedade (relações sociais de 

produção) e os ciclos ecológicos, apreendidos a partir da noção de ecossistema, a meta pela 

sustentabilidade tornou-se um discurso obrigatório nas empresas – e, consequentemente nos 

seus produtos de comunicação – que disputam um mercado cada vez mais competitivo. 

Pensando nisso, diversas organizações vêm tentando se adequar a essa nova 

dinâmica, criando posicionamento e imagens que as identifiquem como sustentáveis. Para 

atingir estes objetivos utilizam estratégias de relações públicas e propaganda institucional. 

 
PROPAGANDA INSTITUCIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
As várias definições de relações públicas colocam a profissão como um elo entre a 

organização e o público. Em seus conceitos, os diversos autores veem na otimização da 

relação positiva com os públicos e na criação e manutenção de imagem das organizações, 

um dos fatores primordiais nesta área da comunicação. 

A ciência e a atividade de relações públicas guardam, em sua origem histórica, uma 

realidade marcada pela revolta da opinião norte-americana quanto ao comportamento das 

organizações.  

No Brasil, ao pensarmos na trajetória profissional lembramos, sobretudo, na ligação 

comumente feita das relações públicas ao regime militar, ou as associações do profissional 

como representante da organização em momentos de crise. Isto é aceitável quando 

pensamos na questão histórica da atividade e na construção racional que a sociedade faz de 

fatos marcantes.  

Em nossos dias, é grande a parcela de investimentos voltados para um esforço de 

comunicação que não está interessado basicamente em vender produtos e serviços, 

presentes naqueles anúncios que comumente chamamos de institucionais. 

 Os anúncios institucionais são parte visível da propaganda institucional. A respeito 

desta propaganda PINHO (1990) se posiciona de forma enfática: 
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A assim chamada propaganda institucional ou de RP é um dos instrumentos 
básicos na execução do trabalho de RP (...); constitui um importante instrumento 
de RP – um veículo de comunicação utilizado (...) a fim de apresentar 
informações e incrementar opinião pública favorável. 4 

 
Sua forma mais utilizada é aquela que explica a filosofia, os objetivos e as ações das 

empresas. Seu objetivo é passar para o público um conceito, uma ideia sobre a empresa 

anunciante e age frequentemente sobre a sociedade e não sobre os produtos. Por isso, seu 

conteúdo e intenção, de promover o bom entendimento entre a empresa e seu público, 

assemelha-se às relações públicas. 

As relações públicas, como disciplina acadêmica e atividade profissional, têm como 

objeto as organizações e seus públicos, instâncias distintas que, no entanto, se relacionam 

dialeticamente. Para KUNSCH (2003) é com elas que a área trabalha, promovendo e 

administrando relacionamentos, muitas vezes, mediando conflitos, valendo-se, para tanto, 

de estratégias e programas de comunicação de acordo com diferentes situações reais do 

ambiente social. 

As estratégias de relações públicas são adaptáveis ao ambiente e ao clima da 

organização, observando suas necessidades comunicativas. A relação estabelecida com os 

públicos, além de fortalecer a imagem busca construir identidades, pois uma das finalidades 

da área de relações públicas é cuidar da imagem de uma organização e contribuir para a 

construção e sua identidade corporativa. 

A mudança perceptível na forma de ver o ambiente por parte dos consumidores está 

sendo refletida na maneira de se pensar a comunicação nas organizações. Estas, passaram a 

se envolver e desenvolver muito mais ações que beneficiem a comunidade e que 

consequentemente as beneficiem. 

As relações públicas nesta perspectiva assume uma vertente que reflete a 

comunicação enquanto ciência transformadora do ambiente social. As organizações 

modernas para se manterem no mercado precisam se adequar as necessidades sociais e a 

economia. Assim, a utilização de estratégias comunicacionais como forma de construção de 

identidade se apresenta como um fator relevante. 

 

 

 

                                                 
4 PINHO, J. B. Propaganda Institucional: usos e funções da propaganda em relações públicas.  São Paulo: 
Summus, 1990. p. 11. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4

 
IDENTIDADE E IMAGEM: IMPORTÂNCIA NA GERAÇÃO DE CONC EITOS 

Segundo COLOMBO (2006) atualmente, as empresas mais pressionadas pela 

opinião pública procuram vestir a camisa do “verde”, o autor analisa que: 

 
Como consequência da pressão exercida pela sociedade, as empresas 
passaram a se preocupar muito mais com a sua imagem diante dos 
consumidores. Esse fato tem sido considerado no processo de planejamento 
estratégico, gerando impacto nas ações organizacionais. 5 

 
Para TOMASI e MEDEIROS (2007) a preocupação com a imagem data dos anos 

1970, quando as empresas começaram a se defrontar com preocupações do tipo: como 

devia ser feita a publicidade de algo intangível, como a diferença de seus serviços, a 

respeitabilidade, a credibilidade, a confiança? 

Ao analisar os aspectos indenitários TOMASI e MEDEIROS (2007) afirmam que a 

identidade corresponde à lógica de funcionamento, fundada na ação coletiva das pessoas em 

uma empresa, que a faz distinguirem-se de outras. Tal lógica afirma-se no tempo e permite 

que seu público a identifique, e muitas vezes, identifique-se com ela. 

Observamos que a essa concepção opõe-se a visão da imagem construída apenas 

com base em elementos visuais e estéticos. Nesse sentido, a identidade de uma empresa não 

residiria em si mesma, mas na visão que o consumidor e a opinião pública têm dela. 

O comunicador tem a obrigação de ocupar-se das tendências da opinião pública, que 

muitas vezes está sujeita a uma dinâmica indescritível. Deve ocupar-se principalmente das 

posições do consumidor, ocupar-se da lógica que regula seu comportamento, dos fatores 

que influenciam suas decisões. 

RANDAZZO (1996) analisa os objetivos da comunicação institucional, destacando 

que entre eles estão: 

 
 Conscientizar a opinião pública que a empresa é excelente "cidadão" tanto 
do país quanto da comunidade em que atua e envida todos os esforços para 
contribuir para obtenção do bem-estar psicossocial da comunidade e dos 
indivíduos; do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, 
desenvolvimento cultural, da saúde física e mental, da proteção do meio 
ambiente. 6 
 

                                                 
5 COLOMBO, Bruno Armonas. Responsabilidade social das empresas: a contribuição das universidades, 
volume 5. São Paulo. Peirópolis: Instituto Ethos, 2006. P. 39 
6 RANDAZZO, Sal. A criação de mitos na publicidade: como os publicitários usam o poder do mito e do 
simbolismo para criar marcas de sucesso. Tradução de Mario Fondelli. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 62 
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Dessa forma, entendemos que os autores de relações públicas defendem a ideia de 

que a imagem de uma empresa é seu maior patrimônio; que é a sua imagem que a 

representa junto a seu público e à opinião pública; que sua imagem é que a vende no 

mercado; que é a comunicação que cabe construir e manter esse bem da empresa (sua 

imagem). 

 Assim, é que há autores que afirmam que a imagem de uma empresa está baseada 

na divulgação que faz para mídia.  

De um lado a lógica do consumidor apoia-se em suas necessidades, de outro, apoia-

se em valores difundidos pela sociedade. O consumidor precisa de produtos, mas não 

somente, visto que junto com o produto adquire certos valores.  

Desta maneira, entendemos que esses valores são propagados pelos meios de 

comunicação. Sendo assim, a imagem da marca é a destilação de vários fatores: 

publicidade, embalagem, experiências com o produto, logotipos e assim por diante. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCI AL: 

DEFINIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORGANIZ ACIONAL 

 
Segundo BRUNACCI e PHILIPPI (2005), o conceito de desenvolvimento 

sustentável tem suas raízes na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Urbano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Mais conhecido como Relatório 

Brundtland, o documento reflete a mudança de perspectiva ambiental, conceituando 

desenvolvimento sustentável desta forma: “É o desenvolvimento que satisfaz às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer as suas próprias necessidades”. 7  

Para BRUN e FORTALEZA (2005) a ideia de desenvolvimento já não engloba 

apenas a dimensão da produção econômica propriamente, mas as dimensões sociais e 

ambientais. Trata-se de um conceito muito mais complexo, talvez de difícil compreensão 

imediata para o senso comum, mas de consequências vitais para o conjunto das políticas 

públicas. SAMPAIO (2001), explica que: 

 
O desenvolvimento sustentável surgiu de uma consciência planetária sobre 
ameaças embutidas no projeto da civilização industrial tecnológica – explosão 
demográfica e pobreza, industrialização poluente e uso predatório de recursos 

                                                 
7 BRUNACCI, A. e Philippi Jr. A Dimensão Humana do desenvolvimento sustentável. In: Educação 
ambiental e sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2005. p. 260.  
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naturais no início da década de 1970. Desde então, a complexa teia de inter-
relações homem meio ambiente encontra-se em rápida disseminação em todo o 
mundo. 8  

 
Dentro desse contexto, as organizações dão-se conta que novas respostas são 

necessárias frente às novas exigências financeiras, políticas e sociais do mercado. Assim, 

surgem novos conceitos e posicionamentos que justificam as atitudes das organizações e 

inclusive orientam as estratégias comunicativas. 

Um desses conceitos, que aliado ao de Desenvolvimento Social, integra os atuais 

posicionamentos das organizações é o de Responsabilidade Social que para o Instituto 

Ethos9 é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. 

Esses conceitos unidos geram um terceiro que interfere diretamente na maneira de 

viver dos indivíduos, o conceito de Qualidade de Vida que para GIACOMINI FILHO 

(1996): 

 
Qualidade de Vida espelha o que há de mais atual na sociedade. Isto se retrata, 
por exemplo, nas posturas empresariais das organizações que estão aprendendo a 
administrar seus lucros em função do bem estar social; também se refere aos 
agentes governamentais que, sensíveis à opinião pública e ao compromisso com o 
futuro das gerações, revelam um volume cada vez maior de atos legislativos no 
sentido de preservar as limitações ao desenvolvimento produtivo e industrial. 10 

 
GIACOMINI FILHO (1996) alerta que o termo “Qualidade de Vida” surgiu com o 

aparecimento das primeiras grandes ações que visam à preservação do meio ambiente, daí 

porque até os dias de hoje, este termo é confundido e até usado como sinônimo de ações 

que visam somente a preservação de áreas verdes, quando na realidade possui um sentido 

mais amplo. 

                                                 
8 SAMPAIO, C. A. Turismo:  sob análise do desenvolvimento sustentável. Revista Turismo Visão e Ação: 
revista da Universidade do vale do Itajaí, programa de Pós-graduação em Turismo e Hotelaria – mestrado, ano 
4, n 8, abr./set. 2001. p. 29-30. 
9 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização sem fins lucrativos de grande 
prestigio, caracterizada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Sua missão é 
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-
as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável: Informações: www.ethos.org.br 
10 GIACOMINI FILHO, Gino. Comunicação e qualidade de vida. In: DENCKER, Ada de Freitas Maneti, 
KUNSCH, Margarida Maria Khroling, Org. Comunicação e Meio Ambiente. Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Itercom, 1996, p. 36. 
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A abordagem sobre aspectos da qualidade de vida deve considerar a comunicação 

social, já que o processamento da informação é fundamental nos procedimentos de tomada 

de decisão, seja no âmbito do consumidor, do cidadão ou da sociedade.  

Para BRUN e FORTALEZA (2005) toda e qualquer empresa que assume o papel de 

comunicador na sociedade, tem responsabilidade social com o público. Desta maneira, a 

comunicação pode interferir no processo de movimento de ideias, sugestões, opiniões e 

quaisquer outras formas de comunicação e transmissão de informações no ambiente interno 

de empresas, ou na produção e discussão de diálogos externos, praticados pelos públicos 

que absorvem as mensagens das organizações. 

Nos últimos anos, as empresas tem se preocupado cada vez mais com o meio 

ambiente. O surgimento de lojas especializadas na venda de produtos ecologicamente 

corretos, a criação de institutos e fundações em parceria com entidades do setor para a 

preservação de áreas e animais em extinção, a criação de bioprodutos nos setores 

farmacêuticos e alimentícios, evidenciam tal preocupação. 

Um sinal significativo de que se está caminhando na direção correta é o crescimento 

dos sistemas de certificação relativamente a aspectos sociais e ambientais. Existem hoje no 

mundo inúmeros exemplos no campo florestal, no de recursos marinhos, no social, que, à 

medida que se expandem, oferecem alternativas ao consumidor consciente.  

Para BRUN e FORTALEZA (2005) as empresas devem comunicar aos 

consumidores seus atributos e certificações de modo a orientá-los sobre suas ações: 

 
Essas empresas deverão estar em contato direto com o consumidor, divulgando os 
seus produtos e sua responsabilidade com o meio ambiente, por isso cada vez 
mais necessitam da Comunicação, de modo geral, e do Marketing, em especial, 
para a construção de sua imagem. 11 

 
Assim, percebemos que os desempenhos das organizações com as questões 

ambientais podem ser analisados sob o prisma de sua cultura que, por sua vez, podem 

interagir com o trabalho das relações públicas.  

Como forma de prestar contas à sociedade ou mesmo persuadir o público as 

organizações, exploram estes conceitos em campanhas publicitárias, associando-os aos seus 

produtos, o que agrega valor, tanto social, quanto econômico, a sua marca. 

Este discurso está presente em todos os âmbitos organizacionais, mas sua 

propagação é otimizada com a utilização dos meios e ferramentas de comunicação. 

                                                 
11 BRUN e FORTALEZA. Op Cit. p. 08 
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SANTOS (2005) diz que é fundamental que o consumo sustentável integre a pauta 

midiática e, com ela, faça parte das discussões desta esfera pública12 abstrata, já que o ato 

comunicacional constitui e legitima um espaço de articulação social em que percepções e 

valores são processados e ressignificados em sua dinâmica. 

HABERMAS (1997), afirma que “a esfera pública” se constitui principalmente 

como uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver 

com espaço social gerado no agir comunicativo. Sendo a mídia um destes fóruns geradores 

de espaço social a partir do agir comunicativo, ela constitui, inegavelmente, a ambiência 

propícia para trazer à cena pública as questões relativas ao desenvolvimento sustentável. 

Desta maneira, na busca de um melhor posicionamento, as organizações passam a 

investir nas relações estabelecidas com seus diferentes públicos de interesse, em diversos 

segmentos sociais. Assim, buscam legitimar-se na sociedade utilizando um discurso que 

ressalta princípios éticos e transparência nos negócios, agregando valores positivos à 

imagem empresarial. 

 

EXAGEROS, FALTA DE JUSTIFICATIVA E GREENWASHING: UM PERIGO 

PARA A ORGANIZAÇÃO  

 

 A sociedade está cada vez mais consciente do seu próprio impacto negativo sobre o 

meio ambiente. Desta maneira, muitas empresas ou corporações disputam aprovação do 

consumidor promovendo-se como ambientalmente corretas ou verdes. 

Dentro desse contexto, começam a surgir novos discursos, preocupados, sobretudo, 

em mostrar o lado responsável das organizações. No entanto é importante observar as 

estratégias e os atos comunicativos para que não sejam cometidos exageros ou que 

informações falsas sejam divulgadas. 

Novos termos são incluídos no discurso social e disseminados pelos meios de 

comunicação, geralmente provenientes de línguas estrangeiras, mas que são bastante 

                                                 
12 “A esfera pública burguesa criou um fórum no qual a autoridade do Estado podia ser criticada e chamada à 
atenção para justificar-se diante de um público informado e racional. Esse fórum estava baseado no princípio 
de ‘publicidade’, em que as opiniões pessoais de indivíduos particulares podiam evoluir para opinião pública 
por meio de um debate racional crítico de um conjunto de cidadãos num espaço aberto a todos e livre de todas 
as formas de dominação. O mercado pode estar transformando a mídia num sistema não-representativo de 
monopólios e conglomerados que juntos, oferecem um leque de significados cada vez mais estreitos e mais 
uniformes ideológica e culturalmente”. ROMAIS, Astomiro. In: JACKS, Nilda. Tendências na 
Comunicação: 4. Porto Alegre: L&PM, 2001, p.53 
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significativos, quando tentamos explicar atributos da comunicação, neste caso mais 

especifico, da propaganda verde. 

Um desses novos conceitos, que versa sobre o lado negativo da propaganda verde é 

o termo greenwashing. Segundo MAKOWER (2009) é uma versão ambiental de “lavagem 

de dinheiro” ou “'branqueamento de capitais” ou whitewashing, a tentativa de encobrir erros 

com indicações falsas ou apresentação tendenciosa de informações: 

 
O termo greenwashing foi cunhado pelo Greenpeace no inicio dos anos 1990 para 
descrever um “marketing de relações públicas, cético e superficial”, com objetivo 
de projetar uma imagem corporativa ambiental falsamente favorável. 13 

 
Enquanto o termo “lavagem verde” surgiu por volta dos anos 90, diversos autores 

afirmam que a prática em si data desde meados da década de 60, quando as corporações já 

se esforçavam para melhorar a imagem pública à luz do emergente movimento 

ambientalista moderno. 

 Trazendo para a abordagem deste trabalho, entendemos que esse termo se refere 

àquelas propagandas, anúncios ou comunicações que trazem em seu discurso informações 

exageradas, ou até enganosas como forma de persuadir o público ou melhorar a imagem 

organizacional. No entanto, essas organizações correm grande risco da opinião pública14 

associar sua imagem a práticas negativas. 

Para as relações públicas só conhecendo a opinião dos públicos sobre um fato ou 

problema será possível traçar estratégias e soluções adequadas para os problemas na 

comunicação de uma organização. Sendo a pesquisa um dos fatores primordiais na área, 

qualquer forma de lançamento, de divulgação ou de implementação de projetos ou veículos 

de comunicação deve ter nela sua base. 

A necessidade das organizações estabelecerem contato com públicos específicos 

determina a escolha das estratégias de comunicação. Portanto, a segmentação de mercado é 

fator primordial e determina os nichos de atuação das empresas. 

Quanto mais segmentado o setor, maior a necessidade de evidenciar os atributos, 

vantagens ou características dos produtos. Dentro dessa visão, as pessoas compram os 

                                                 
13 MAKOWER, Joel. A economia verde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos 
negócios. Tradução de Célio Knipel Moreira. São Paulo: Editora Gente, 2009. p. 185 
14 A opinião pública é o resultado de opiniões individuais sobre os assuntos de interesse comum que se 
originam nas diferentes formas de comunicação humana, primeiramente através de processos individuais, 
posteriormente, em processos coletivos, em diferentes graus, segundo a natureza das informações 
compartilhadas pelos indivíduos, às vezes influenciada pelos interesses particulares de grupos afetados. 
PRADA (1995) apud TUZZO, Simone Antoniaci. Deslumbramento coletivo: opinião pública, mídia e 
universidade. São Paulo: Annablume, 2005. p. 35. 
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produtos para satisfazerem as necessidades para as quais foram designados, sendo que, a 

característica de não agressão ao meio ambiente pode funcionar como uma ampliação deste 

produto, extrapolando as expectativas dos clientes.  

No Brasil, a necessidade de preservar o meio ambiente não está presente na maior 

parte das decisões de consumo, quando o fator ambiental apresenta-se, perde em 

importância para as vantagens e benefícios que a utilização do produto possa proporcionar. 

Não se pode pensar em um produto ambientalmente correto sem que se leve em 

consideração todo o seu ciclo de vida, desde a sua concepção até a inserção no mercado e 

posteriores avaliação. O que compreende não só as características do produto em si, mas 

também as matérias-primas que o compõem, seu processo produtivo, sua utilização e 

descarte ou reutilização. 

DONAIRE (1999) argumenta que uma organização ao incorporar a variável 

ecológica na condução de suas decisões, deve preocupar-se principalmente com o 

desenvolvimento de produtos que possibilitem melhorias em atributos ambientais, não só 

no que diz respeito à sua produção e uso, mas também em relação a embalagens mais 

adequadas ao ambiente, distribuição sem riscos e descarte sem resíduos. 

Para que essas melhorias sejam comprovadas, é importante que se defina de maneira 

eficaz o que é um produto “verde” ou ecologicamente correto, pois ainda não existem 

métodos comprovados que meçam os impactos ambientais de um produto em relação a 

outro. Segundo KOTLER (2000) atualmente, por exemplo, não são conhecidos o tamanho e 

as características deste segmento de mercado, o que deve ser conhecido pelas empresas que 

pretendam explorá-lo. 

Devemos lembrar que a imagem institucional de uma empresa é formada, segundo 

PIMENTA (2004), pela imagem do produto e pela imagem da relação com o consumidor. 

Já a identidade é vista por DURANDIN (1997) como uma convenção que permite distinguir 

um objeto, ou neste caso, uma organização da outra.  

As relações públicas têm por objetivo conquistar e manter aceitação e credibilidade 

da organização junto aos seus públicos, assegurando a criação e a projeção de imagem 

institucional positiva. 

PINHO (2002) citando Kunsch faz uma ressalva quanto à questão da criação e 

projeção de imagem. Para os autores as relações públicas devem trabalhar em bases 

concretas, e não produzir imagens simbólicas, que não guardem relação com o real. Assim, 

o uso de informações verdadeiras são essenciais para manter a credibilidade da organização. 
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Desta maneira, as estratégias comunicativas e mercadológicas devem ser pensadas 

para promover a permanência do produto no mercado. Para que isso ocorra é necessário que 

o consumidor tenha uma identificação com o produto ou serviço, um posicionamento ou 

uma imagem positiva criada em sua mente. 

Levando isso em consideração, grandes organizações devem estar atentas as suas 

estratégias comunicacionais, identificando seu posicionamento, e propagando mensagens 

verdadeiras que contribuam para que o consumidor crie conceitos positivos acerca de sua 

marca e produtos e assim, possa construir significados. 

 

RELAÇÕES PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS: MANIPU LAÇÃO OU 

CRIAÇÃO DE IMAGEM COORPORATIVA? 

 
Observamos que os recursos e estímulos utilizados pela comunicação configuram-se 

como estratégias persuasivas que desejam chamar atenção do leitor para que ele aceite 

adquirir determinado produto ou serviço ou ideia. 

O emissor de diferentes estratégias persuasivas envolve o receptor, levando-o a uma 

fusão de expectativas, que possibilita a decodificação da mensagem. As publicações na área 

de comunicação constantemente aliam o discurso e a ideologia. 

A comunicação bem sucedida precisa ser construída. Dentro do contexto das 

relações públicas, ela precisa ser pensada para refletir os objetivos organizacionais, levando 

em consideração a missão, visão e valores de uma empresa. 

Entre as funções dos relações públicas está a proposição de politicas e estratégias 

que atendam às necessidades de relacionamento das organizações com seus públicos e 

implementação de programas e instrumentos que assegurem essa interação. Para CESCA 

(2006) as relações publicas é polivalente, multifuncional e trabalha a comunicação 

integrada e estratégica, visando fazer com que a organização atinja a sua missão e visão.  

Sabemos que as mudanças culturais são feitas aos poucos e que a comunicação é 

fundamental para a propagação de novos conceitos e ideologias. As abordagens ecológicas 

são um grande exemplo de como um discurso penetrou na sociedade e ganhou relevância. 

Antes as discussões pareciam distantes, mas atualmente existe uma proximidade cada vez 

maior entre o público e as ações das organizações, ou mesmo entre o público e os impactos 

que elas provocam. 
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Esse discurso ecológico e socialmente responsável passou a fazer parte da cultura 

das organizações que representam em seu comportamento normas e valores que são 

cultivados, desenvolvidos e transmitidos aos membros de seu organograma e a sociedade. 

A força argumentativa que adquirem certas estratégias de manipulação de 

informações, podem construir uma imagem do real que tenha o ar de ser o real, mas que 

pode não ser condizente com o que realmente a organização pratica. Porém, se o público 

descobrir que os argumentos não são verdadeiros a organização pode ser prejudicada em 

relação a sua imagem corporativa. 

A imagem corporativa e produzida a partir de experiências concretas do público 

com a empresa, em relação a aspectos comportamentais, à cultura, entre outros fatores que 

permitem avaliar a sua imagem. 

A imagem institucional influencia diretamente a imagem de marca de produtos e 

serviços. A sua construção dentro dos preceitos ecológicos parte do principio de que tudo o 

que uma organização pensa ou produz, além de trazer benefícios pra si, beneficia a 

sociedade. 

Sendo as relações públicas incluída na parte estratégica da construção dessa 

imagem, ele deve estar alinhada a todos os preceitos e objetivos organizacionais. Isto 

explica por que muitas vezes algumas atitudes ou publicações podem ser vistas com um 

caráter extremamente organizacional, no sentido de sua construção abordar apenas aquilo 

que a organização desejou. 

No entanto, é importante destaca que por trás das marcas que ganham relevância na 

mente dos consumidores, existe também credibilidade, que pode funcionar como alavanca 

dos negócios. A credibilidade é importante para a identificação da organização e para a 

eficiência de seu discurso, visto que suas ações comunicativas, estando inter-relacionadas, 

precisam da aceitação do público. 

 

CONCLUSÃO 
 
 Entendemos que o estudo de temáticas relativas ao meio ambiente é assunto de suma 

importância na atualidade. As relações públicas dentro desse contexto utilizam diversas 

ferramentas para auxiliar as organizações na manutenção e criação de imagens e na busca 

de posicionamentos. 

Como observamos, de um lado a lógica do consumidor apoia-se em suas 

necessidades, de outro, apoia-se em valores difundidos pela sociedade. O consumidor 
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precisa de produtos, mas não somente, visto que junto com o produto adquire certos 

valores.  

 Por outro lado, segundo a percepção dos autores, pode-se sinalizar que ainda não há, 

por parte dos consumidores brasileiros, uma compreensão plena das implicações ambientais 

de seus atos de consumo. Assim, a propaganda institucional é fundamental no processo de 

informação, persuasão e até de conscientização desses indivíduos. 

Dentro desse contexto, a ideologia presente nas mensagens comunicativas contribui 

para a produção de sentido, e essa produção é auxiliada pela simbologia gerada pelo 

discurso das organizações. 

Esta simbologia e produção de sentido é utilizada pelas relações públicas no 

momento de aproximação com seus públicos e na criação de imagem positiva. O valor das 

relações públicas como função estratégica está em equilibrar os interesses da sociedade com 

os interesses dos clientes. 

Sabemos que a identidade interfere na reputação e, por sua vez, a reputação interfere 

na construção e manutenção da identidade. Esse é um processo continuo aliado às 

percepções internas e externas. Isso nos ajuda a entender como ocorre à construção de 

sentido sobre as organizações por parte dos diversos atores sociais, o que pressupõe uma 

relação de poder. 

As relações públicas são responsáveis, em conjunto com as demais subáreas da 

comunicação, pela construção da credibilidade e pela fixação de um posicionamento 

institucional coerente e duradouro das organizações. Para KUNSCH (2003) a concretização 

dessas metas, além das relações públicas, vale-se do marketing social, do marketing 

cultural, do jornalismo empresarial, da assessoria de imprensa, da propaganda institucional, 

e da editoração multimídia, mediante ações que devem ser sedimentadas na 

verossimilhança entre o discurso e a prática. 

 Desta maneira, podemos concluir que o trabalho das relações públicas ajuda a 

organização e o público a entender os benefícios e ganhos que o processo de minimização 

dos impactos ambientais trarão para o empreendimento, seja no âmbito financeiro ou na 

imagem corporativa. E que a utilização destes argumentos dentro do processo de 

comunicação é uma importante estratégia que pode ser alinhada ao discurso organizacional. 
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