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Resumo 

 

As organizações alicerçadas pelo conhecimento são capazes de elucidar a realidade e 

tomar ciência dos fatos que acontecem entendendo, acompanhando e se posicionando 

diante das constantes mudanças de comportamento do mercado e do modo de vida em 

sociedade.A gestão do conhecimento, mediada por profissionais da área de Relações 

Públicas que fazem uma comunicação interna eficaz com harmonização de 

relacionamentos, influencia diretamente na percepção dos colaboradores sobre a 

organização.Investir em conhecimento de forma estratégica contribui para a 

consolidação de uma identidade corporativa forte e reflete numa positiva auto-imagem 

organizacional.Trabalhar a relação entre dois ativos intangíveis “o conhecimento e a 

imagem” é essencial para sobrevivência das organizações na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Imagem; Relações Públicas; Comunicação 

interna. 

 

As organizações estão passando por mudanças e transformações 

constantemente. No decorrer do século XX elas evoluíram por três fases distintas: a era 

da Industrialização Clássica (1900-1950), que tinha característica piramidal, 

centralizadora, foco no passado e para conservação das tradições, o homem era 

considerado um apêndice das máquinas; a segunda a era da Industrialização Neoclássica 

(1950 -1990) caracterizada por uma fase de transição, com abertura para inovações e 

focada no presente; a terceira, na qual estamos vivendo é a era da Informação que se 

iniciou após 1990 apresentando organizações mais flexíveis, foco no futuro com 

atividades pró-ativas, valorização do ser-humano. (CHIAVENATO, 2003). 

 Bolgar (200?) considera a informação e o conhecimento como as armas 

competitivas mais poderosas da nossa era, pois as empresas se diferenciam umas das 

outras por aquilo que sabem fazer bem e rápido. Para o referido autor o conhecimento 

não é algo novo, no entanto é recente o seu reconhecimento como um ativo
4
 corporativo 
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que faz as organizações funcionarem e que devem ser gerido e cercado dos mesmos 

cuidados dedicados à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis. 

 O conhecimento de acordo com Luckesi e Passos (2002, p. 15) é a 

“elucidação da realidade, [...] é o meio pelo qual se descobre a essência das coisas que 

se manifesta por meio de sua aparência”. Ele se constrói através do esforço de 

desvendamento, de descobrir aquilo que está oculto, que não está compreendido ainda. 

Pode-se afirmar que tendo compreensão das coisas que o rodeia, o homem pode 

interferir na realidade buscando transformá-la buscando o bem-estar da sociedade.  

 Focando em nível organizacional ter conhecimento possibilita entender, 

acompanhar e posicionar-se diante das mudanças de comportamento do mercado e do 

modo de vida em sociedade. Segundo Sveiby apud Goulart (2008), hoje o conhecimento 

é a base da estrutura interna e externa da empresa e é um recurso valioso das 

organizações responsável por conduzir mudança na forma de enxergar a realidade 

empresarial, de apontar para onde as empresas devem ir, o que o coloca com um novo 

paradigma estratégico de gerenciamento. 

  O conhecimento pertence ao indivíduo que o adquire, porém ele pode ser 

utilizado em prol da coletividade. Nesta intenção de ampliar a utilização dos 

conhecimentos individuais para a melhoria de um sistema organizacional que surgiu 

uma área focada na gestão deste ativo intangível. 

A gestão do conhecimento como estratégia organizacional pode ser aplicada 

a todos os seus stakeholders
5
, no entanto atua diretamente com público interno das 

corporações. O público interno é definido por Roberto Lammertyn (apud FRANÇA, 

2004, p. 67) como os grupos assalariados que tem uma relação de dependência e “estão 

estreitamente vinculados aos objetivos da organização, fortemente compenetrados de 

sua missão especifica e compõe seu quadro de colaboradores permanentes”.  

Uma definição mais ampla é apresentada por Fortes (2003, p. 72) quando 

este diz que o público interno é “agrupamento espontâneo, com ou sem contigüidade 

física, perfeitamente identificável, originários das pessoas e dos grupos ligados a 

                                                                                                                                               
num determinado momento”. Disponível em 

http://www.sebraesp.com.br/faq/financas/analise_planejamento/ativo.   
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empresa por relações funcionais oficializadas, que caracterizem „empregador‟ e o 

„empregado‟”.  Nas organizações de aprendizagem, o público interno tem a valorização 

do seu conhecimento que o concede crescimento pessoal além de vantagem para a 

organização.  

A soma dos conhecimentos de todos os empregados de uma empresa 

é, hoje, seu ativo potencialmente mais importante, e criar 

oportunidades para a partilha desses conhecimentos é um dos 

processos ao qual as empresas têm se dedicado com afinco. No 

entanto, para que o compartilhamento seja relevante, ele precisa estar 

alinhado às prioridades, estratégias da organização. (GOULART, 

2008, p. 28-29) 

 

Essa atenção dada aos que estão ligados diretamente às instituições é 

defendida por Ensslin e Ensslin (2008, p. 101) ao esclarecerem que o processo de gestão 

de conhecimento deve ser focado essencialmente nos objetivos internos da organização 

em oposição àqueles externos como uma maneira de identificação dos intangíveis 

críticos (estratégicos) da organização, posteriormente monitorados “para o alcance dos 

objetivos estratégicos ou melhoria das competências centrais, e não da necessidade de 

oferecer a terceiros, informações úteis sobre o (real) valor da organização”.  

Quando o autor citado acima afirma que se precisa trabalhar os objetivos 

internos em oposição aos externos, não se deve entender que a assistência ao público 

interno seja feita em detrimento a aos demais públicos, mas que essa deve ser encarada 

como o primeiro passo.  Para Veira (2004, p. 45) o público interno é um multiplicador 

de grande credibilidade o que caracteriza o seu valor e potencial para construção da 

imagem da empresa “constituindo parte substancial da comunidade e sendo os melhores 

‟porta-vozes‟ das políticas e filosofias das organizações, os colaboradores - funcionários 

- são a sua maior riqueza”. 

A valorização dos colaboradores (funcionários) das organizações é 

necessária quando se pretende implantar a gestão do conhecimento. Isto é facilmente 

percebido quando Figueiredo (2005 p. 07), um dos mais conceituados autores da área no 

país, menciona que um bom programa de gestão do conhecimento num primeiro 

instante deve considerar, dentre outros pontos, as pessoas “como maior patrimônio do 

conhecimento e, portanto, constituem o ponto central mais importante em qualquer 

iniciativa”, valorizando o contato entre elas “como potencial de aprendizagem, criação, 

transferência e uso de conhecimentos”; reconhecendo o valor da experiência e 

considerando a cultura organizacional. 
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Implantar a Gestão do Conhecimento é valorizar e utilizar nas organizações 

o que ser humano tem de particular: o pensar; o refletir; o criar e especialmente a 

possibilidade de mudar por meio do saber, reconhecendo o homem como maior riqueza 

e não como mais um recurso ou uma mera extensão das máquinas. O capital humano 

munido do seu capital intelectual, é que dar sentido aos equipamentos de trabalhos, aos 

computadores, aos documentos e etc, e estes somente existem para serem utilizados em 

função do próprio homem. 

Propiciar o espírito de participação, de comprometimento e de socialização 

entre os membros das organizações é necessário para vivenciar um clima de 

valorização. Kiefer apud Senge (2006) coloca que o comprometimento é um sentimento 

total de responsabilidade na transformação da visão em realidade e que a participação é 

dada pela opção de tornar-se parte de alguma coisa.  

Afirmou-se antes que o público interno de uma instituição é um público 

multiplicador, portanto necessita-se de ambiente participativo e democrático de trabalho 

para influenciar de forma positiva a imagem e a qualidade dos produtos e serviços da 

organização, pois a forma que os colaboradores enxergam as suas organizações é 

perpassada para os públicos demais públicos.  

É preciso tornar o ambiente de trabalho participativo reconhecendo o valor 

que cada pessoa tem pelo bom desempenho da organização. Para que a gestão do 

conhecimento tenha êxito segundo Figueiredo (2005) os colaboradores precisam ser 

mantidos devidamente motivados e reconhecidos. Portanto, conhecer o público é 

essencial, seus hábitos e seus anseios apontam de que maneira as ações de comunicação 

devem ser implementadas para serem eficientes e eficazes.  

Para Andrade (apud LEAL, 2007), as ações estratégicas realizadas junto aos 

colaboradores para obter a confiança e a compreensão devem ser realizadas 

transformando o “querer ouvir” e “saber ouvir” em atos, entendendo, sobretudo, que 

não pode mais manter a “política de tapinhas nas costas”, pois os colaboradores querem 

sentir-se parte integrante da organização com participação efetiva e reconhecimento.  

O reconhecimento é o feedback dado pelos gestores aos colaboradores que 

tanto querem e necessitam serem valorizados por terem tido um bom desempenho. A 

ação de reconhecer feita de forma contínua pode ser associada ao que Senge (2006, 

p.110) define como processo de feedback de reforço (ou ampliação) que são os 

propulsores do crescimento. 
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O hábito de reconhecer deve está intrinsecamente ligado a cultura das 

organizações. Fazer com que novos comportamentos sejam tidos pelas organizações 

eliminando as barreiras é um dos maiores desafios do Esforço de Gestão da Cultura 

Organizacional. Mesmo parecendo tão simples nota-se na revelação que o empresário 

da Hanover O´Brien (apud SENGE, 2006) que poucas são as organizações que 

estimulam o crescimento de seus funcionários, o que é encarado como desperdício de 

recursos.   

Ao ingressarem nas empresas, as pessoas são brilhantes, bem-

educados, com alto grau de energia, cheias de vontade e desejo de 

fazer diferença [...] Quando chegam aos trintas anos, poucas estão em 

rápida ascendência; as outras cumprem seu horário para fazer o que é 

importante para elas no final de semana. Perdem o senso de 

compromisso, de missão, e a vitalidade com a qual iniciaram suas 

carreiras. Aproveitamos muito pouco de sua energia e quase nada de 

seu espírito. (O´BRIEN apud SENGE, 2006, p. 41) 

 

 Para Figueiredo (2005, p.143) as barreiras inibem o conhecimento 

relacionado à tradição da empresa e à própria cultura organizacional, dificultando ou 

impedindo “os processos de aprendizagem, a interação entre as pessoas, a colaboração, 

as trocas de conhecimento, os compartilhamentos, a resolução de problemas em grupo, 

além da criatividade e o surgimento e aproveitamento de idéias”. 

 
Um bom exemplo de influência e interferência positivas na cultura 

organizacional ocorre em favor do conhecimento quando uma--

empresa sinaliza e reconhece seus colaboradores, reforçando valores, 

qualidade, comportamentos e posturas que aprecia, demonstradas e 

percebidas nos funcionários no dia-a-dia. Estes sinais que a empresa 

passa a emitir começam a colaborar para transformação e 

enriquecimento de sua cultura organizacional. (FIGUEIREDO, 2005, 

p. 143) 

 

Figueiredo (2005) frisa ainda a influência que a cultura organizacional 

exerce no ambiente de trabalho em vários aspectos na vida e no comportamento dos 

funcionários, bem como no futuro das empresas no que tange a sua habilidade de 

adaptação e mudança, na inovação, nos próprios resultados da gestão do conhecimento. 

Sendo a empresa inteligente aquela que motiva seus funcionários relacionar-se 

vivenciando processos de troca de reconhecimento, e por que não experiência, 

proporcionando momentos de aprendizagem mútua. 

Para os colaboradores relacionarem-se entre si e com toda a empresa é 

preciso estabelecer um ambiente de confiança. Para isso as organizações necessitam 

cativar as pessoas promovendo metodologias de implantação que provem que 
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determinadas ações podem ser benéficas para a organização e para seus habitantes 

(RUFATTO JR., 2008).  Essa relação de confiança é essencial para o planejamento e 

implantação da Gestão do Conhecimento. 

A empresa do conhecimento tem que perceber e valorizar as pessoas 

aproveitando seu talento em benefício pessoal e da empresa. Apreciar as competências 

humanas focando especialmente o futuro é fazer com as pessoas enxerguem, 

vislumbrem, antecipem, construam e molde o futuro. A empresa inteligente apóia e 

estimula seus funcionários e gerentes a pensar num contexto futuro. Isso significa 

prepará-los para o desafio de planejar e construir soluções éticas e responsáveis para 

situações adversas e conquistar a permanência futura da empresa. (FIGUEIREDO, 

2005) 

Continuando o pensamento de Figueiredo (2005, p. 249-250) a empresa 

necessita promover encontro entre as pessoas proporcionando o relacionamento entre 

elas o que é crucial para o sucesso ou o fracasso da gestão do conhecimento.  “Nada é 

comparado ao poder das relações para geração de novos conhecimentos [...] O modo 

como a companhia inibe ou estimula a criação de elos entre as pessoas pode ser 

determinante ao alcance do êxito empresarial”. Quando há relacionamento, há interação 

e conseqüentemente existe a comunicação e esta precisa ser trabalhada estrategicamente 

para que as relações no ambiente de trabalho sejam harmoniosas.   

As organizações que usam o conhecimento como alicerce de suas atividades 

sabem da importância de trabalhar a comunicação interna e são cientes de que o público 

interno é um multiplicador de grande credibilidade junto aos demais stakeholders.  É 

por meio de uma atuação estratégica que as organizações abrem canais de comunicação 

com seus públicos, em busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e 

valorizando a dimensão social.  

Para Torquato (2008, p.162) o transporte de uma idéia, de um conceito de 

um corpo filosófico e das ações empreendidas por uma entidade configura o sistema que 

pode ser definido como comunicação. Para conseguir a indivisibilidade de formas e 

processos, com a homogeneidade dos conceitos e da unidade de pensamentos o sistema 

de comunicação deve ser integrado (não acontecer isoladamente) e uniforme. “A 

imagem, para ser bem-percebida e gerar efeitos positivos, há de aparecer como um 

conjunto monolítico, uniforme e inseparável”.  

Por envolver pessoas as organizações precisam dar uma atenção especial a 

elas, para que os processos de comunicação fluam adequadamente sendo acompanhados 
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e monitorados de perto com o intuito de minimizar os ruídos como rumores e fofocas 

que provocam incertezas, dúvidas indisposições e prejudicam as iniciativas das 

organizações, a exemplo de programas de gestão do conhecimento. FIGUEIREDO 

(2005).  

Kunsch (2003, p. 72-73) alerta que mesmo existindo uma comunicação 

formalizada ou sistematizada não se deve ter a ilusão de que os atos comunicativos das 

organizações causam automaticamente os efeitos positivos desejados da forma que se 

pensou, sem que sejam levados em conta os aspectos relacionais ”os contextos, os 

condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que permeia todo o 

processo comunicativo [...] os fenômenos intrínsecos e extrínsecos do que constitui um 

agrupamento de pessoas”.  

Vale ressaltar que cada organização tem sua cultura composta pelos hábitos 

de que a compõe mais cada indivíduo tem suas particularidades na forma se comportar o 

que pode facilitar ou dificultar as comunicações tudo irá depender da personalidade de 

cada um, do estado de espírito, das emoções, dos valores e da forma como cada 

indivíduo se comporta no âmbito de determinados contextos (KUNSCH, 2003). 

Percebe-se que a comunicação interna trabalhada estrategicamente sendo 

integrada e uniforme, eliminando as barreiras e levando em consideração as 

particularidades de cada organização, bem como os objetivos que queiram atingir, 

fortalece a identidade corporativa e auxilia na construção de uma imagem positiva dos 

seus colaboradores com relação as suas organizações.Kunsch (2003) conceitua a 

identidade como o que a organização é, faz e diz, e a imagem como a visão subjetiva de 

determinada coisa, o que passa na mente dos públicos.  

Para Torquato (2008, p. 162) imagem de uma entidade resulta da sua 

identidade das ações e atuações dos que a dirigem. A imagem é um reflexo das ações da 

empresa (e dos interesses de quem a formula, como veremos a frente) e não tem como 

dissociá-las “Ou seja, quando se distorce para mais ou para menos a imagem de uma 

entidade, gera-se uma dissonância que, mais cedo ou mais tarde, será percebida pelos 

seus públicos-alvo” e Kunsch, (2003, p. 174) complementa que “a construção de uma 

imagem positiva de uma identidade corporativa forte passa por uma coerência entre o 

comportamento institucional e a sua comunicação integrada
6
“. 

                                                 
6 Kusch (2003,p. 174) coloca que a comunicação integrada é alcançada por meio “de ações convergentes 

da comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa.”  
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De acordo com Torquato (2008) a identidade ela é apreendida no nível do 

consciente referindo que está no plano dos conteúdos lógicos, concretos. “A construção 

de uma identidade há de levar em consideração valores e critérios, tais como o foco, a 

essência; a capacidade de permanência; a - singularidade, que preserva a especificidade 

e a unicidade, que garante a coerência” (TORQUATO, 2008, p. 104). A imagem por sua 

vez é apreendida pelo nível do inconsciente no plano dos simbolismos, das intuições. A 

identidade se projeta na imagem. 

A imagem é o que passa na mente dos públicos, no seu imaginário, tem a 

ver com as percepções, é uma visão intangível, abstrata e subjetiva de determinada 

realidade objetiva. É o modo de como os públicos vêem as organizações, o que está na 

cabeça a respeito do comportamento de uma organização e dos seus integrantes. É soma 

de experiências que público que alguém tem com uma organização (KUNSCH, 2003)  

Para Halliday (2001, p. 58-59) a imagem é um produto da imaginação que 

por sua vez é considerada a “faculdade de construir uma visão de um objeto, pessoa ou 

situação – conhecidos ou não conhecidos”. Segundo a autora a imaginação é um 

composto de fatos e interpretações feitas por pessoas auxiliadas por filtros sensoriais e 

experiências anteriores. A imagem de uma empresa é um produto da imaginação o que 

entende que “a imaginação de uma pessoa ou organização não é dela, é um produto da 

imaginação de quem pensa sobre ela”. Para a referida autora na construção da imagem 

entra vários fatores representados na fórmula abaixo. 

 
Figura 03 - Representação ilustrativa do que gera a imagem 

Fonte - Feita para o presente trabalho com dados fornecidos por Halliday (2001,p. 60) 

 

 

Essa fórmula da composição de uma imagem demonstra que ela não é 

simplesmente um reflexo automático da identidade, pois as o interesse de quem a 

constrói também está em jogo. Como afirma Bueno (2005, p. 19) a imagem corporativa 

por ser uma representação mental de uma organização feita pelo indivíduo ou grupo é 

construída a partir “de percepções e experiências concretas (os chamados ”momentos de 

verdade"), informações e influências recebidas de terceiros ou da mídia.”  
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 Para o citado estudioso uma organização pode ter várias imagens dada as 

múltiplas e distintas experiências, vivências, informação que alguém ou um grupo tem 

junto a uma organização. Essa “síntese integradora” de aspectos cognitivos, afetivos e 

valorativos, pode expressar por vezes uma "leitura", superficial, incompleta ou 

equivocada, da identidade corporativa de uma organização.  

Assim como Bueno, Morgan (1996, p. 349) diz que “ao reconhecer os laços 

estreitos entre pensamento e ação na vida organizacional, é possível também reconhecer 

que o modo pelo qual é feita a „leitura‟ das organizações influencia como as mesmas 

são concretizadas”. O autor afirma que igual aspecto de uma organização pode ser 

encarado de diversas formas em um mesmo tempo.  

Para explicar melhor ele faz alusão que essa forma diferente de conceituar 

mentalmente uma organização é igual a cegos que tocam diferentes aspectos de um 

mesmo animal, por mais que sejam interpretações diferentes, elas continuam sendo 

interligadas e por que não reais e verdadeiras já que para Morgan (1996, p. 349) “a 

organização é sempre determinada por imagens e idéias subjacentes; a tarefa de --

organizar é realizada conforme se imaginosa e é sempre possível imaginizar-se de 

muitas formas diferentes”.  

Para Halliday (2001, p. 60-61) a imagem completa é uma conjunção de 

imagens indissociáveis e entremeada.  A ilustração feita para o presente trabalho 

sintetiza o pensamento da autora de que a imagem valorativa (completa) reuni os 

componentes racionais e emocionais das imagens (personificada, temporal, espacial e 

relacional), os quais determinam a maneira pela qual eu jugo uma empresa. 

 

Figura 04 - Representação ilustrativa da composição da imagem valorativa 

Fonte - Feita para o presente trabalho com dados fornecidos por Halliday (2001, p. 60 -61) 
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De acordo com Halliday (2001) a imagem espacial corresponde à 

composição mental de onde a empresa se situa (instalações físicas, sucursais, como 

ocupam o espaço – físico econômico, político, social); a imagem temporal refere-se à 

história da empresa, sua inserção no andamento da história que a circunda; a imagem 

relacional resulta da relação que a pessoa faz da empresa com sua vida e seu macro-

sistema social e a imagem personificada advém dos papéis desempenhados por 

membros da organização com os quais as pessoas interagem. 

Os indivíduos constroem a imagem completa da organização somando as 

imagens descritas. Por vez atendo-se as observações de Torquato (2008, p. 106) pode-se 

entender que para formar essas imagens são recebidas ao mesmo tempo múltiplas 

mensagens, no entanto acontece uma filtragem dada à atenção seletiva de cada um tem. 

Villafañe apud Kunsch (2003) complementa esse raciocínio quando afirma que a 

imagem se constrói na mente dos públicos, mas é constituída por uma grande variedade 

de manifestações das organizações, por meio dos seus atos e da comunicação que 

fornecem as mensagens para a formação de imagens.  

A construção de uma imagem depende de um processo de comunicação, 

pois está envolvidos alguém que fala ou escreve (age) e alguém que ouve (observa) que 

se caracteriza uma interação. Como dito no tópico anterior que a comunicação precisa 

ser trabalhada estrategicamente e no que tange a imagem empresarial os esforços de 

comunicação deve ser feito para que a aparência seja um espelho da essência e vice-

versa. E tal como um edifício e uma casa que se constrói a imagem precisa 

constantemente de manutenção, pois requer cuidados, reformas e melhorias, pois está 

sujeita a desgaste e demolição (HALLIDAY, 2001). 

 

A literatura costuma distinguir também a imagem pretendida da 

imagem real e também se refere a auto-imagem. A imagem pretendida 

diz respeito aquela leitura ou representação que uma organização 

gostaria de merecer das pessoas, grupos ou da sociedade como um 

todo. A imagem real, em contraposição, é aquela que efetivamente se 

tem dela. A auto-imagem está associada a imagem de uma 

organização construída pelos seus públicos internos[...] A 

comunicação corporativa desempenha um papel importante no sentido 

de plasmar esta representação e, em principio, empenha-se em fazer 

aproximar a imagem pretendida da imagem real (BUENO 2005, p. 19-

20). 

 

No caso do presente estudo que foca a gestão do conhecimento que tem suas 

principais ações voltadas para o público interno a auto-imagem é a que será construída 
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com as iniciativas. Para o autor português Sousa (2003, p. 54) “a auto-imagem da 

organização corresponde simultaneamente à forma como a organização se vê a ela 

mesma e à maneira como os colaboradores (público interno) vêem a organização”, 

sendo preciso determinar como a organização se vê, bem como os colaboradores dizem 

dela mesma, dos seus produtos e serviços. Para o tem a em estudo percebe que a gestão 

do conhecimento deve proporcionar experiências significativas de valorização do saber 

do colaborador o que reflete positivamente na forma que este colaborador enxerga sua 

organização.   

Independente das denominações, toda e qualquer imagem pertence ao o 

individuo que a constrói, no entanto as organizações têm a capacidade de transformá-la 

ou mantê-la. Segundo Halliday (2001, p. 61-62), “as imagens são passíveis tanto de 

solidificação como de modificação” sendo as ações da empresa os elementos que 

contribuem para solidificar ou modificar a imagem que os outros possuem ao seu 

respeito.  A autora divide as ações da empresa em três modalidades:  

 

 Ação imanente- é o conjunto de todos os atos necessários a produção 

do produto ou serviço do qual a empresa vive.  

 Ação transcendente- todos os atos que vão além da atividade de 

subsistência da empresa evidenciando seu envolvimento com algo 

maior do que ela própria. 

 Ação discursiva- envolve todas as mensagens e práticas 

comunicativas da empresa.  A ação discursiva tanto alimenta quanto 

se nutre das ações imanentes e transcendentes.  

 

Diante destas definições a gestão do conhecimento pode ser caracterizada 

como uma ação imanente, pois gerencia o conhecimento necessário para produção do 

produto ou serviço, por outro lado é também uma ação transcende que vai além dos 

interesses de agregar valor ao produto e aos serviços, uma iniciativa que proporciona 

crescimento pessoal (valorizando o que cada um tem que é o seu saber) e organizacional 

(investindo em ativos intangíveis e garantindo a permanência no mercado, dada a 

criatividade e inovação necessária). A gestão do conhecimento é ainda sustentada pela 

ação discursiva quando requer processo de comunicação (permeada de discurso) para 

seu planejamento implantação e avaliação. 
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O discurso (intangível) auxilia na construção da imagem empresarial 

quando está sustentado por ações o que torna essencial integra ação discursiva com ação 

imanente e ação transcendente (torna o discurso tangível) para ser capaz de solidificar 

ou modificar uma imagem. É importante frisar que a organização não pode deixar a 

construção da imagem somente nas mãos dos seus públicos é preciso fornecer bons 

alicerces para estas construções, construindo ela mesmo as bases de sua legitimação que 

a torna de acordo com a lei e aos costumes que da sustentação para aceitação pelo 

público (HALLIDAY, 2001) 

Para que a imagem organizacional seja bem trabalhada é importante que 

dentro das organizações, públicas ou privadas, os profissionais da comunicação sejam 

mediadores de processos comunicacionais
7
, inclusive no que se refere à gestão do 

conhecimento. Para Kunsch (2003) os termos imagem e identidade que fazem parte do 

mundo corporativo são bem familiares para a área das relações públicas que deve cuidar 

da imagem de uma organização e/ou contribuindo para a construção de sua identidade 

corporativa. Isso é um desafio para os profissionais, pois conhecer e administrar a 

questão da imagem das organizações é complexo por esta ser de natureza intangível.  

A conquista de opiniões favoráveis ou auxilio a construção imagem 

positiva, devem ser balizados na transparência e na ética evitando os a divergência entre 

o que a empresa é (identidade), o que ela diz ser (discurso) e o que os outros pensam 

dela (imagem) “Neste contexto, as relações públicas têm de trabalhar com bases reais, e 

não simplesmente fazer „imagens‟” (KUNSCH, 2003, p. 174).  

O comportamento do profissional de Relações Públicas deve seguir está 

transcrito no seu Código de Ética
8
 que no 4º tópico dos princípios fundamentais diz que 

o profissional desta área deve empenhar-se para criar estruturas e canais de 

comunicação que favoreçam o diálogo e a livre circulação de informações. Isto nos 

remete a uma das premissas básicas da gestão do conhecimento que conta com a 

comunicação interna para sua plenitude.  

                                                 
7 Segundo Vigneron (2001, p. 81) processos comunicacionais: são processos de informação, 

compreensão e reflexão capazes de realizar mudanças, no sistema contínuo de relacionamento entre os 

colaboradores (atores sociais) de uma organização. Utilizam-se meios adequados para dialogar ou 

interagir com a totalidade da organização.  

 

8 Para maiores informações consulte o Código de Ética dos profissionais de Relações Públicas  no site do  

Sindicato dos Profissionais Liberais de Relações Públicas no Estado de São Paulo - SINPROP  

< http://www.sinprorp.org.br/Codigo_de_etica/001.htm.>  
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A presença do profissional de Relações Públicas como papel dirigente na 

gestão do conhecimento é devido a sua formação humanística além de técnica 

contemplando as organizações e as pessoas que a compõe, sendo assim o profissional 

capacitado para gerenciamento de uma política organizacional “firme, respeitosa, 

responsável e desenvolvedora do saber e das iniciativas, e, que promova uma gestão do 

conhecimento de forma comprometida com o sujeito histórico e com todas as dimensões 

humanas: política, social, biológica e psicológica”.(BUENO E SOARES, 2008, p. 3) 

As práticas aplicadas pelos profissionais das Relações Públicas devem está 

em sintonia com cultura organizacional e a partir dela criar visões compartilhadas num 

modelo holístico de desenvolvimento, assim como estas visões compartilhadas são 

criadas da cultura organizacional elas constituem também a própria cultura. “O 

gerenciamento da comunicação, sob uma abordagem holística ressalta o papel de cada 

indivíduo em relação aos demais, as funções dentro da organização e formas de 

relacionamento, promovendo o gerenciamento do conhecimento interno”. (BUENO; 

SOARES, 2008, p. 8-9).  

 Este pensamento de que a comunicação facilita a compreensão dos 

processos de assimilação e transmissão de conceitos e socialização do conhecimento 

serve de suporte para entender que os processos comunicativos auxiliam a gestão 

conhecimento na valorização do saber dos colaborados que compõem as organizações, 

resultando numa auto-imagem organizacional positiva   

 Compreende-se que os profissionais das Relações Públicas são essenciais no 

novo contexto organizacional, portanto é preciso que sejam colocados em uma situação 

estratégica, para que a comunicação funcione adequadamente criando sinergia, 

agilizando os canais eficientes que promovam a interação e fortifique as relações entre 

os colaboradores. Harmonizar os relacionamentos nas instituições torna o ambiente 

organizacional mais propício para a transmissão, aquisição e disseminação do 

conhecimento, um ativo intangível de grande valia para construção da auto-imagem 

positiva e para a permanência das organizações na contemporaneidade.  
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