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introdução

introdução
Nos últimos anos, e não só devido a situações de crise política ou económica, as
Organizações da Sociedade Civil (OSC), e muito em especial as Organizações
Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), têm vindo a ganhar
uma importância cada vez maior nas nossas sociedades. Nas comunidades em
que se inserem, ou em que desenvolvem as suas atividades, pede-se-lhes que
representem o que de melhor a humanidade tem em termos de valores e práticas:
honestidade e transparência em termos orçamentais, fraternidade e equidade no
desenvolvimento das suas ações ou respeito pelo meio ambiente, para enunciar
simplesmente algumas.
Se é verdade que nas grandes organizações internacionais, como a Red Cross, a
Caritas, a Médecins du Monde, a Oxfam ou a Médecins sans Frontiéres (para citar alguns
exemplos com congéneres em Portugal, três delas, e sem representação, as outras
duas), a “comunicação” é hoje uma disciplina considerada como fundamental e
fundadora, o mesmo não parece acontecer na maioria das organizações portuguesas
ou das congéneres portuguesas das referidas organizações internacionais.
Partindo da ideia, que consideramos incontestável, de que a comunicação é
constitutiva das organizações, pretendeu-se, num primeiro momento, compreender
que papel é atribuído à área disciplinar e profissional da comunicação nas OSC
em Portugal: como entendem as ONGD a gestão da comunicação? Procurava-se,
com esta questão, o fio condutor de uma investigação levada a cabo durante mais
de um ano, que teve em vista perceber se a visão da comunicação é essencialmente
entendida numa perspetiva técnica, tática ou estratégica no seio das organizações,
bem como traçar as implicações de cada uma das perspetivas referidas. Não foi
estranho a esta investigação o equacionar que tipo de profissionais de comunicação
encontramos nas ONGD e, na ausência destes, perceber a quem compete a
responsabilidade da gestão da comunicação.

4
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Concomitantemente com este projeto de investigação, desenvolveu-se um curso
executivo, durante o ano de 2016, um projeto só tornado possível graças ao apoio
da Plataforma Portuguesa das ONGD, que visava oferecer aos profissionais de
comunicação das OSC, e em especial das ONGD, material para refletirem sobre
as suas práticas profissionais e para melhorarem os seus desempenhos e os das suas
organizações. Por outro lado, esta iniciativa foi uma oportunidade para iniciar
o que poderemos designar como um grupo de reflexão que funcione como um
think tank para uma reconstrução da agenda pública onde as necessidades das
OSC em matéria de formação em “comunicação” – tanto nos aspetos em geral
considerados como de comunicação para o desenvolvimento e de advocacia social,
como no que se refere à área da comunicação institucional, mesmo que não nos
reconheçamos totalmente nesta dicotomia – sejam uma prioridade.
O aspeto fundamental que presidiu tanto ao curso como à investigação empírica,
e, claro, a este trabalho, é, de um ponto de vista teórico, precisamente, que a
“comunicação” não é um mero adereço, uma adenda, ou algo a que se recorre
num momento de aflição (e.g., falta de verbas ou danos reputacionais), mas é antes
uma forma de estar e pensar, um elemento fundador das próprias organizações,
totalmente imbricada nas suas práticas e constitutiva das suas políticas. Para
usar uma dicotomia de Wittgenstein, as organizações da sociedade civil não
devem simplesmente descrever a sua missão, devem expressá-la. Isto não será
contudo possível a menos que as instituições entendam que a comunicação
estratégica, no sentido da tomada de decisões estratégicas, é diferente de ações
de cariz meramente discursivo (como campanhas de angariação de fundos no
Natal), de relações pontuais com os meios de comunicação social, da redação e
impressão de um qualquer folheto ou pequena brochura de apoio ou ainda da
divulgação de determinado projeto – seja ele de educação ou de cooperação para
o desenvolvimento e, por isso, dentro ou fora de portas – no terreno.
Parece-nos assim fundamental que os responsáveis entendam o papel estruturante e
constitutivo da “comunicação” no seio destas organizações, que a comunicação seja
entendida como algo que obriga à relação, ao conhecimento e ao reconhecimento
do outro, que seja entendida como negociação, muito para lá de meras questões de
transmissão de mensagens (Wolton, 2016). Por último, devemos interrogarmo-nos,
e a todos os que trabalham em comunicação, sobre o porquê, como refere Muniz
Sodré (2014), de o conceito de “comunicação” ser dos conceitos mais usados e
menos conspícuos na nossa contemporaneidade. A ambiguidade conceptual
e disciplinar, e, mesmo ao nível das suas práticas profissionais, a indefinição
6
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de contornos e de competências, parece dificultar a compreensão do papel
fundamental destes profissionais nos mais diversos contextos e, em especial, no
tipo de organizações aqui referidas. Urge relembrar, e fazendo nossas as palavras
de Dominique Wolton (2009 e 2015), que a informação se refere à mensagem e a
comunicação à relação.
Resta-me assim agradecer a todos os que participaram no curso executivo
“A «Comunicação» nas Organizações da Sociedade Civil: Conhecimento e
Reconhecimento” e que nos instaram a passar para o papel algumas das notas
que serviram de base a muitas das sessões, bem como deixar uma palavra de
profundo apreço a todos os que partilharam comigo a responsabilidade de levar
a cabo um curso, que acredito pioneiro e útil – ainda que o mesmo seja já o
desenvolvimento de dois workshops levados a cabo respetivamente em 2009 e 2010
–, e que são os autores desta pequena obra. Do papel da comunicação nas OSC
à responsabilidade destas para com os seus colaboradores e outros stakeholders,
do papel da investigação, da análise e avaliação, na definição estratégica dos
objetivos da comunicação, e portanto das organizações, ao potencializar dessa
mesma comunicação pelo recurso planeado aos novos, e alguns já velhos, meios
de comunicação digital, não descurando os aspetos mais técnicos dessa mesma
comunicação, como a construção de suportes, este é um primeiro passo para que
possamos repensar o papel da “comunicação” nas nossas OSC. Alguns desideratos
não foram, no entanto, cabalmente cumpridos, em especial, o fomentar daquilo
que podemos designar como comunicação para o desenvolvimento, comunicação
para a mudança comportamental e societal ou simplesmente comunicação para o
empoderamento e advocacia social. Fica já definida a agenda para quando assim
o entenderem; nós estaremos sempre disponíveis.
À Escola Superior de Comunicação Social, ao Instituto Politécnico de Lisboa e, muito
em especial, à Plataforma Portuguesa das ONGD, a expressão sincera da minha
gratidão. Por último, mas não em último, uma palavra de reconhecimento para os
autores convidados, sem os quais este trabalho seria, com certeza, muito mais pobre.

Mafalda Eiró-Gomes
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I. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
EM PORTUGAL
césar neto

Introdução
O que são Organizações da Sociedade Civil? Qual a sua missão? Quais as
principais características? E as fronteiras? O termo “Sociedade Civil” é muitas
vezes utilizado de forma “livre”, até como sinónimo de “sociedade”. Não sendo o
objetivo deste capítulo determinar as fronteiras conceptuais do termo “Sociedade
Civil”, importa começar por explorar o conceito para, a partir deste, explorar o
estado da arte das Organizações da Sociedade Civil em Portugal, baseando esta
análise numa revisão de literatura de algumas obras recentes sobre o sector.

Sociedade Civil
“Sociedade Civil” é um conceito que, na prática, é utilizado como sinónimo de
“Terceiro Sector”1. Segundo Franco et al (2005), os termos mais utilizados para
identificar a Sociedade Civil são:
/ Terceiro Sector;
/ Organizações ou Instituições Sem Fins Lucrativos ou Não Lucrativas;
/ Economia Social e/ou Solidária;
1
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Não é objetivo deste capítulo explorar as possíveis diferenças conceptuais entre os conceitos de “Sociedade Civil” e de
“Terceiro Sector”.
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/ Terceiro Sistema;
/ Economia de Interesse Geral;
/ Economia Popular;
/ Economia Comunitária;
/ Economia Alternativa;
/ Sector das Organizações da Sociedade Civil.
“A denominação deste sector não é, contudo, unívoca e, por todo o mundo,
encontramos diferentes designações” (Nunes, 2016: 51). Neste sentido, considerase neste capítulo que falar de Terceiro Sector, Sector Não Lucrativo, Sector
Voluntário, Economia Solidária, Economia Social ou Sociedade Civil é falar da
mesma realidade, pelo que se utilizará a denominação “Sociedade Civil”2.
Historicamente, o termo surgiu primeiro em oposição ao conceito de Estado. Bobbio
afirma que, “ao contrário do conceito de Estado, que tem atrás de si uma longa
tradição”, o conceito de Sociedade Civil “deriva de Hegel e reaparece atualmente,
em particular, na linguagem da teoria marxiana da sociedade” (1982: 26).
Tradicionalmente, define-se o Terceiro Sector e a Sociedade Civil em oposição,
por um lado, ao Estado ou sector público e, por outro, ao sector privado ou
económico: “o termo é utilizado para distinguir estas organizações dos outros dois
sectores da economia: o sector público (governo) e o sector privado (negócios)”
(NAO, 2009: 5). Resulta de uma visão da sociedade em três sectores, dos quais a
Sociedade Civil é o terceiro e é um sector independente do Estado, das empresas,
famílias, igrejas e comunidades tradicionais.
Analisando a Constituição da República Portuguesa (2005, artigo 82.º), constata-se
que o tecido social é dividido em três sectores: o Sector Público, o Sector Privado e
o Sector Cooperativo e Social (ou seja, a Sociedade Civil). Este último compreende:
Os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, em obediência
aos princípios cooperativos, sem prejuízo das especificidades estabelecidas
na lei para as cooperativas com participação pública, justificadas pela sua
especial natureza;
2

Uma análise aprofundada destes conceitos, que não é o objetivo deste capítulo, poderá demonstrar que nem todos estes termos
apresentados são sinónimos.
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Os meios de produção comunitários, possuídos e geridos por comunidades
locais;
Os meios de produção objeto de exploração coletiva por trabalhadores;
Os meios de produção possuídos e geridos por pessoas coletivas, sem caráter
lucrativo, que tenham como principal objetivo a solidariedade social,
designadamente entidades de natureza mutualista.
Segundo Etzione, o Terceiro Sector não substitui os outros dois, mas pode
complementar os seus papéis, uma vez que neste sector nos deparamos com
a “eficiência e conhecimento do mundo dos negócios e interesse público,
responsabilidade e planeamento mais amplo do governo” (Etzione, 1973: 315).
A Sociedade Civil não tem de estar em contradição com o Estado e as empresas,
sendo, contudo, claro, de acordo com o African Development Bank Group, que
influencia e é influenciada por ambos.
A Sociedade Civil funciona sim como fonte de equilíbrio:
(…) é um corretivo para doutrinários neo-conservadores e socialistas que
restringem o foco primário da cidadania e a origem de bens públicos às tarefas
da governação; é um corretivo para os ultra-liberais que vêem a atuação de
consumidores individuais e empresas produtoras como a sede única de liberdade
e de equilíbrio social; e é sobretudo um corretivo à política partidária que encara
a sociedade na perspetiva do “business as usual” e o estado como “power politics”
(Henriques, 2003: 140).

As organizações da Sociedade Civil desempenham mesmo um papel decisivo para
o aprofundamento da democracia e
a este respeito podem cumprir várias funções: organizando de forma clara os
interesses; tornando a ação das autoridades passível de escrutínio; estabelecendo
laços de confiança entre cidadãos; e fomentando um debate público mais
inclusivo, racional e deliberativo (Fernandes, 2014: 14).

As democracias mais antigas, desenvolvidas e consolidadas tendem a ter uma
Sociedade Civil sólida.
Segundo Schmitter (apud Fernandes, 2014), a Sociedade Civil não é garante da
democracia, mas em democracias consolidadas é um fator importante para o
aprofundamento da democracia.
11
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Compreende-se então que,
Se aceitarmos a noção de que o princípio essencial da democracia é a igualdade
política – a possibilidade de todos os grupos e indivíduos terem oportunidade
de expressar os seus interesses na arena pública e de estes serem contemplados
equitativamente pelas autoridades – o papel da sociedade civil deve ser avaliado
a esta luz (Fernandes, 2014: 14).

A Sociedade Civil desempenha um papel muito importante na redução das
desigualdades de expressão, participação e organização ao representar os pobres,
os excluídos e as maiorias não organizadas. “A representação e a intermediação
de interesses sociais por parte de associações voluntárias é um traço definidor das
sociedades modernas” (Fernandes, 2014: 23).
Segundo Fernandes, a sua atividade baseia-se em quatro práticas: deliberação
sobre o interesse coletivo; defesa desse interesse no espaço público; envolvimento
voluntário individual (escolha livre); e ação na arena pública, delimitada pela
civilidade e respeito mútuo entre interesses distintos. No entanto, estas práticas
não são sempre respeitadas; e.g., verifica-se que as regras da civilidade são violadas
em algumas situações e que a participação em ordens pode ser obrigatória e não
voluntária.
Contudo, este conceito “(…) é usado, até mesmo na linguagem filosófica, de modo
menos técnico e rigoroso, com significações oscilantes, que exigem uma certa
cautela na comparação e algumas precisões preliminares” (Bobbio, 1982: 26). A
utilização menos técnica e rigorosa do conceito origina uma multiplicidade de
visões e definições de Sociedade Civil, pelo que importa explorar o conceito.

O conceito de Sociedade Civil
A Sociedade Civil “é a expressão voluntária dos interesses e aspirações de
cidadãos organizados e unidos por interesses, objetivos, valores e tradições
comuns, e mobilizados para a ação colectiva” (African Development Bank Group,
1999: 5), i.e., baseia-se no direito originário de liberdade de associação, sendo
por isso constituída por uma multiplicidade de organizações que se organizam
voluntariamente e que representam uma ampla gama de interesses.
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Segundo Henriques,
A sociedade civil pode definir-se como rede de instituições de origem privada
e de finalidade pública. A sua constituição apoia-se na pertença dos membros
a instituições. A sua finalidade estende-se a todos os fins compatíveis com um
bem comum. A sua dimensão é extraordinariamente variável, desde a esfera local
à transnacional. A sociedade civil é, assim, uma rede de instituições culturais,
cívicas, religiosas, sociais e económicas, sobrepostas por laços mútuos e entrosadas
por múltiplos micro-poderes (Henriques, 2003: 137).

De destacar desta definição a finalidade das Organizações da Sociedade Civil (o
bem comum) e o facto de serem de origem privada, mas com finalidade pública.
A Organização das Nações Unidas define “Sociedade Civil” como
(…) as associações de cidadãos (excluindo as suas famílias, amigos, e locais de
trabalho) constituídos numa base voluntária para promover os seus interesses,
as suas ideias e as suas ideologias. Não engloba as atividades lucrativas (sector
privado) ou o governo (sector público). A ONU utiliza geralmente o termo
“organizações não-governamentais” para abranger todas as organizações que
não pertencem oficialmente ao governo ou a organizações intergovernamentais
(in UNRIC, 2017).

Nesta definição, verifica-se a utilização do conceito de “organizações nãogovernamentais” para denominar as Organizações da Sociedade Civil.
A WHO – World Health Organization refere que o termo é utilizado para
descrever uma ampla gama de organizações, redes, associações e movimentos que
são independentes do Governo, que se reúnem para uma ação coletiva tendo em
conta os seus interesses comuns, sendo organizações não estatais, não lucrativas e
voluntárias (apud Nunes, 2016: 52).
Segundo a União Europeia, “A sociedade civil designa todas as formas de ação social
levadas a cabo por indivíduos ou grupos que não emanam do Estado nem são por ele
determinadas” e os membros destas organizações servem o interesse geral atuando
como intermediários entre os poderes públicos e os cidadãos (EUR-Lex, 2017).
O Banco Mundial considera que Sociedade Civil se refere às organizações nãogovernamentais e não lucrativas que têm presença na vida pública, expressando os
interesses e valores dos seus membros ou de outras pessoas (Banco Mundial, 2017).
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A Sociedade Civil é definida em relação ao Estado e ao mercado, composta por
organizações sem fins lucrativos, que visam a participação e o bem comum e
funcionam “como veículos para a participação e integração social” (Jenei e Kuti,
2008: 12).
A análise acima apresentada permite concluir que é na Sociedade Civil
que se gera a vida associativa, a evolução das mentalidades, a participação na
vida pública e a feitura dos padrões de civismo: é a sociedade civil que introduz a
devolução de poderes, a organização autónoma de interesses, e outras formas de
cidadania participativa conforme o princípio “tanta sociedade quanto possível,
tanto estado quanto necessário” (Henriques, 2003: 139).

Neste capítulo definimos as Organizações da Sociedade Civil como entidades
organizadas, privadas, com personalidade jurídica, baseadas na livre iniciativa
e no direito à liberdade de associação, com gestão autónoma, democrática e
participativa, sem fins lucrativos (ou seja, que não distribuem lucros) e que têm
como finalidade o bem comum, o bem-estar e/ou o equilíbrio social, atuando
muitas vezes como intermediários entre os poderes públicos e os cidadãos.
Consideramos que são organizações institucionalmente separadas do Estado,
embora possam receber apoio financeiro deste, ao contrário de algumas abordagens
económicas que excluem as organizações que recebem apoio significativo do
sector público (Franco et al, 2005).
Podemos enquadrar nesta definição diversas organizações, o que permite concluir
que se se trata de um sector bastante heterogéneo e
abrangente, envolvendo organizações formais e informais, religiosas e seculares,
organizações com pessoas remuneradas e outras com alguns voluntários, ou
só constituídas por voluntários, e organizações a desempenharem funções
essencialmente de expressão – como defesa de causas, expressão cultural,
organização comunitária, proteção ambiental, direitos humanos, religião, defesa
de interesses, e expressão política – bem como aquelas que desempenham
essencialmente funções de serviço – como serviços de saúde, educação, sociais
(Franco et al, 2005: 6).
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As Organizações da Sociedade Civil
A Sociedade Civil é bastante ampla e constituída por um leque alargado de
organizações com diferentes características e propósitos de atuação:
Os tipos de organização da sociedade são variados e heterogéneos. Mas incluem
organizações como movimentos e grupos políticos, sindicatos, organizações
não-governamentais, comissões de moradores, organizações de defesa dos
direitos humanos, associações recreativas, associações mercantis e comerciais, de
produtores, de patrões, ordens profissionais, câmaras de comércio, clubes sociais
e de elites ou movimentos de cidadãos (Fernandes, 2014: 23).

Segundo Nunes (2011), estamos perante uma grande variedade de organizações
que se enquadram no conceito ou que podemos incluir debaixo deste grande
chapéu que é a Sociedade Civil e que abarca as diferentes visões existentes.
Analisando algumas definições, Corry (2010) enumera como Organizações da
Sociedade Civil algumas organizações que não pertencem às categorias “Estado”
e “mercado”, como instituições de caridade, organizações não-governamentais,
grupos de autoajuda, empresas sociais, redes e clubes.
O Banco Mundial inclui na Sociedade Civil uma grande variedade de
organizações, desde grupos comunitários, organizações não-governamentais,
sindicatos, grupos indígenas, organizações de caridade, organizações religiosas,
associações profissionais e fundações.
Para a União Europeia, são exemplos destas organizações os parceiros sociais
(sindicatos e grupos de empregadores), as organizações não-governamentais (e.g.,
de proteção do ambiente e defesa do consumidor) e as organizações de base (e.g.,
associações de jovens e de famílias).
De acordo com Henriques,
As suas faces são as mais diversas, em virtude da múltipla pertença individual e da
potencial presença transnacional e global. Dos poderes às redes de informação;
de universidades, igrejas, clubes desportivos, meios de comunicação, até às
associações empresariais, sindicais e profissionais; das famílias às organizações
não-governamentais, a sociedade civil renova os equilíbrios político-sociais,
criando um “caos criativo” (2003: 137-138).

15
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Ao analisarmos a proposta de Henriques, verifica-se que, tal como afirma a WHO,
“algumas definições de Sociedade Civil também incluem algumas empresas, como
órgãos de comunicação social, escolas privadas, associações sem fins lucrativos,
enquanto outras excluem estas empresas” (apud Nunes, 2016: 52).3
O que não se coaduna com a realidade portuguesa e com a ideia de separação
entre o sector Estado, o sector privado (mercado) e a Sociedade Civil, até porque
as Universidades e Órgãos de Comunicação Social portugueses são na sua maioria
de pertença privada ou estatal, não de Organizações da Sociedade Civil.
Compreende-se desde logo a multiplicidade de interpretações do conceito e do
tipo de organizações que podem ser consideradas como parte da Sociedade Civil;
algumas definições consideram que a divisão entre três sectores pode não ser tão
rígida e incluem na Sociedade Civil algumas empresas.
Enquadram-se também muitas vezes como Sociedade Civil os museus e as
fundações, que pela sua natureza podem ser Sociedade Civil, mas muitas vezes
pertencem ao Estado ou a Empresas. Logo, só analisando os estatutos é possível
compreender em que sector os devemos incluir.
Importa ainda distinguir a Sociedade Civil dos partidos políticos, pois “ainda
que estes constituam formas de ação voluntária, ao contrário do que sucede
nas organizações da sociedade civil, almejam adquirir o poder do Estado e a
responsabilidade de governar” (Fernandes, 2014: 24).
Conclui-se através desta análise que é um conceito com bastantes zonas “cinzentas”,
que existem diversas perspetivas e abordagens à Sociedade Civil.
De acordo com Corry (2010), existem duas grandes perspetivas: a europeia e a
americana. A perspetiva europeia defende a integração no Terceiro Sector de
empresas e outras organizações com fins lucrativos desde que pratiquem o bemcomum, que o que define uma organização do Terceiro Sector é o seu objetivo,
a sua missão de beneficiar a comunidade, independentemente dos seus objetivos
lucrativos. Segundo esta perspetiva, mais importante do que a relação Estado,
empresas e Sociedade Civil, o que determina o Terceiro Sector é o facto de ter
como objetivo o bem social, ou seja, caracteriza-se por não vincar a separação
entre os três sectores.

3
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Esta perspetiva mais abrangente abre o leque da Sociedade Civil e considera que
esta é composta por todos os tipos de associações de origem privada e finalidade
pública e que formam o mosaico complexo das sociedades contemporâneas:
famílias, igrejas, órgãos de comunicação social, empresas, poder local, grupos
geracionais, organizações não-governamentais, sindicatos, movimentos sociais,
grupos de interesses, e grupos informais de pessoas empenhadas em atividades
de alcance público. E é neste sentido que surge o conceito de “Economia Social”.
A perspetiva americana, que orienta os estudos da Johns Hopkins University,
só inclui organizações sem qualquer fim lucrativo e de distribuição de lucros. A
Sociedade Civil portuguesa assenta nesta visão.
Segundo esta perspetiva, consideram-se Organizações da Sociedade Civil grupos
de interesses locais, regionais, associações sindicais, filantrópicas, recreativas,
culturais, paróquias, organizações de defesa do ambiente, do património, dos
direitos do consumidor, entre outras. Estas organizações têm uma estrutura, o que
as distingue e separa de outras instituições sociais informais, como a família ou o
grupo de amigos (Nunes, 2011).
Será a perspetiva americana que vai orientar este capítulo, até porque é nesta
visão que assenta a Sociedade Civil portuguesa. De realçar que, em ambas as
perspetivas, a Sociedade Civil não é definida de forma independente, é sempre
definida em relação ao Estado e ao sector privado.
Tendo em conta as definições acima apresentadas e a abordagem que optámos por
seguir, podemos enquadrar nas Organizações da Sociedade Civil as organizações
não-governamentais, instituições sem fins lucrativos, as associações empresariais,
as associações profissionais, os sindicatos, organizações religiosas, associações de
jovens, associações de pais, associações de moradores, associações desportivas,
culturais e recreativas, associações de desenvolvimento local, associações de
estudantes, ordens, cooperativas, entre outras organizações privadas sem fins
lucrativos e institucionalmente separadas da administração pública.

“Some definitions of civil society also include certain businesses, such as the media, private schools, and for-profit associations,
while others exclude them”.
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Classificação e Tipologia de
Organizações da Sociedade Civil
O sistema da Classificação das Atividades Económicas (CAE), baseado no sistema
de Classificação das Atividades Económicas (NACE) eleito pela União Europeia, é
o sistema utilizado para classificar qualquer organização de qualquer sector.
Contudo, estas organizações “preferem caracterizar-se consoante os seus objetivos
e missão, i.e., conforme sejam uma organização de caridade, de voluntariado, de
prestação de serviços ou um grupo de advocacy, …” (Nunes, 2011: 10) ou, e.g.,
pelo impacto na vida pública. Isso inclui:
/ Instituições que enquadram a existência privada, tal como famílias e
grupos de parentesco, realizam funções primárias de integração social;
/ Instituições com funções mais elaboradas de socialização, como as
associações de lazer, desporto e espetáculo e os organismos de cultura,
incluindo universidades, museus, fundações, movimentos intelectuais e
meios de comunicação social;
/ Organizações profissionais, sindicais, patronais e empresariais que fazem
pesar os direitos dos associados no mercado que, na perspetiva da Sociedade
Civil, é também uma estrutura de relações sociais;
/ Organizações cívicas, de defesa dos direitos humanos, ambiente,
património, consumidor, até ao limiar dos grupos de pressão e de interesse
que coexistem com os partidos políticos.
Tendo como base o International Standard Industrial Classification (ISIC), a
Universidade Johns Hopkins criou uma Classificação Internacional para as Organizações
da Sociedade Civil (Franco et al, 2005:7), sistema que se adequa à realidade portuguesa.
Classificação Internacional de Organizações sem fins lucrativos
Cód.

Área

Cód.

Área

1

Cultura e Lazer

7

Participação Cívica e Defesa de Causas

2

Educação e Investigação

8

Intermediários Filantrópicos

3

Saúde

9

Internacional

4

Serviços Sociais

10

Congregações Religiosas

5

Ambiente
Desenvolvimento e Habitação

11

Empresariais e Profissionais, Sindicatos
Outros

6

18
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É de concluir com esta análise que, quando nos referimos a Sociedade Civil, seja
qual for a perspetiva utilizada, estamos a falar de um grupo bastante heterogéneo
de organizações, o que dificulta a análise concreta do Estado da Arte da Sociedade
Civil, mesmo que seja apenas em Portugal. Estamos a falar de um conceito bastante
amplo que cobre uma grande variedade de organizações.

Sociedade Civil em Portugal
A Sociedade Civil surgiu em Portugal há mais de mil anos, quando a monarquia
e a igreja católica criaram algumas instituições de caridade (Franco et al, 2005).
Contudo, foi no final do século XVIII, na Europa Ocidental, que a ação coletiva
começou gradualmente a ser organizada através de ações voluntárias; foi a partir
da revolução francesa que a ação coletiva se tornou progressivamente associativa.
E este “conjunto de associações voluntárias existentes a dada altura num regime
político pode definir-se como Sociedade Civil” (Fernandes, 2014: 23).
Segundo Franco et al (2005), a Sociedade Civil em Portugal foi historicamente
marcada por quatro aspetos: a igreja católica, a longa tradição de mutualidade e
autoajuda entre os países, a longa história de controlo político e as últimas décadas
de desenvolvimento – tudo aspetos que contribuíram para criar uma tensão entre
Estado e organizações da Sociedade Civil, estimulando a urgência destas, mas
limitando a sua independência e o seu trabalho.
A Sociedade Civil portuguesa tem a sua origem nas organizações solidárias da
época medieval que tinham fortes ligações à igreja católica e/ou aos valores
cristãos; em suma, baseava-se na caridade cristã (Franco et al, 2005). Várias
instituições foram fundadas sob a tutela de Ordens Religiosas, como Hospedarias,
Mercearias, Casas para pobres, Gafarias e Hospitais de meninos.
Desde os séculos XII e XIII que existem cooperações de mesteres e confrarias,
destinados a proteger os membros de uma profissão e confrades, respetivamente.
Surgiram, também, diversas organizações de ajuda mútua para vítimas de
desastres marítimos e para os mais pobres, e celeiros comuns nas zonas rurais
(Nunes, 2011: 18).

Na época dos Descobrimentos surgiram as Misericórdias como resposta à
pobreza no país.
19

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

I. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM PORTUGAL

Mas o movimento associativo ganha maiores proporções no século XIX, quando,
devido à falta de apoio do Estado, “surgiram Associações de Trabalhadores,
Associações de Socorro Mútuo, nas áreas da saúde, educação e cultura, Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários, Mútuas Agrícolas, Sindicatos Agrícolas,
entre outros” (Nunes, 2011: 18).
No Estado Novo, com a limitação das liberdades e a desconfiança e hostilidade
em relação às organizações da Sociedade Civil, em particular as mutualidades e
as cooperativas, muitas organizações foram perseguidas e extintas (Franco, 2015).
“Com a transição para a democracia em meados da década de 1970, Portugal e
Espanha iniciaram, pela primeira vez na História, um período estável de liberdades
cívicas e de associação” (Fernandes, 2014: 76).
É no pós-25 de Abril de 1974 que se dá o crescimento do associativismo e da
Sociedade Civil portuguesa: “a participação cívica dos cidadãos ganha um forte
dinamismo em diferentes áreas, que se traduziu no seu maior envolvimento em
agremiações de natureza sindical, patronal, solidária, humanitária, cultural,
desportiva e recreativa” (Franco, 2015: 16). Neste período, Portugal foi palco
de altos níveis de participação, criação de associações e movimentos sociais
(Fernandes, 2014).
Este crescimento e consolidação da Sociedade Civil pós-25 de Abril deve-se ao
facto de esta ter sido uma revolução social.
As democracias que têm a sua origem numa revolução social apresentam uma
sociedade civil mais densa e com maior participação dos sectores médios e
populares do que as democracias que resultam de uma trajetória de reforma
política (Fernandes, 2014: 97).

Com a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, em 1986,
verificou-se novamente um aumento do número de organizações da Sociedade
Civil, principalmente associações e cooperativas (Franco, 2015).
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OSC em Portugal
É um enorme desafio escrever sobre este tema sem correr elevados riscos de
generalização e cair no preconceito que qualquer conceptualização generalista
acarreta. Assim, num texto desta dimensão e perante uma realidade marcada por
tamanha diversidade como é a realidade das Organizações da Sociedade Civil
(OSC) em Portugal, terei que fazer escolhas sobre aquilo que, na minha opinião
experimentada, caracteriza o que Hegel designava de volksgeist, o espirito do povo
(deste que são as OSC). Levar-vos-ei ao longo deste texto a refletir sobre três
características: (i) A responsabilidade; (ii) o lucro, fundos públicos e o espartilho
legal; e (iii) a estrutura orgânica e voluntariado.
   (i) A responsabilidade
A Sociedade Civil organizada é, em qualquer parte do mundo, expressão da
cultura do povo. Vivemos, há muito tempo, num ambiente cultural muito
marcado (também positivamente) pela matriz judaico-cristã. Enquanto no mundo
protestante, a determinada altura da história, surgiu um Lutero ou um Calvino,
que entregaram a Bíblia ao povo na sua própria língua e com a possibilidade de
a ler e interpretar (com limites) à sua maneira, os cristãos prosseguiram lidando
com a Bíblia em latim (língua desconhecida pela maioria) e com a intermediação
de alguém (clero) que se reservava a exclusividade da interpretação. Fomos, pois,
habituados a ter sempre alguém entre nós próprios e o provir do nosso bem-estar.
Descendo ao mais concreto, crescemos como povo a considerar que há sempre
alguém que é responsável pela resolução dos nossos próprios problemas. Dos pais
aos professores, do administrador do condomínio ao patrão, do Governo à União
Europeia, há sempre alguém responsável pela resolução dos meus problemas e
pela criação das condições necessárias ao meu bem-estar e ao bem-estar comum.
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Extrapolando esta atitude para a Sociedade Civil Organizada, constatamos uma
Sociedade Civil que ainda não é verdadeira alternativa aos poderes públicos,
que deles tem pouco autonomia e independência, autoespartilhando muitas das
suas potencialidades e capacidades.
Ainda assim, o que seria de Portugal sem a notável contribuição das OSC
para o bem-estar comum, para a redução das assimetrias, para a correção das
desigualdades e injustiças?
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redistribuição em função dos seus fins sociais. Esta proposta foi unanimemente
chumbada por todos os partidos com assento parlamentar…
Ainda assim, são verdadeiramente heroicas (e não são poucas!) as OSC que
conseguem ter impacto positivo junto dos seus públicos-alvo, libertando-os do
flagelo social que os assola, sem financiamento (próprio ou de outrem) dos seus
custos de estrutura.
(iii)

   (iI) O lucro, fundos públicos e o espartilho legal
Provavelmente também resultante da matriz judaico-cristã em que estamos
inseridos, temos uma estranha relação com o lucro. Uma leitura saudável do
caráter não lucrativo de uma OSC levá-la-ia a pautar-se (pelo menos) pela
mesma eficácia pela qual, e.g., uma empresa se pauta na geração de receitas.
A diferença residiria na forma de as distribuir: no caso de uma empresa,
para remunerar sócios e acionistas, entre outros, e, no caso das OCS, para as
aplicar no seu fim social. A verdade é que não tem sido assim. Muitas OSC
continuam a considerar que lhes está vedada qualquer possibilidade de gerar
receitas, remetendo-se para a perpétua mão estendida. Ainda que se caminhe
– felizmente – distanciando-nos do assistencialismo, a verdade é que uma
abordagem estratégica e de gestão que não considere a necessidade de gerar
receitas próprias tolda a independência necessária para se fazer a diferença.
Este modo de ver as coisas não é exclusivo (nem é sobretudo) dos dirigentes
das OSC, mas é também, designadamente, do legislador, que mantém as OSC
demasiado dependentes de fundos públicos, quer para fazer face aos seus
custos de estrutura, quer para atingir os seus fins sociais. Em 2014, esteve
em debate na Assembleia da República a Lei de Bases da Economia Social.
No seu âmbito, esteve em discussão a figura de “empresa social”. Consistia
basicamente numa figura híbrida que permitiria a aproximação entre aquilo
que são hoje as empresas socialmente responsáveis e aquilo que são hoje as
OSC que querem e precisam de gerar receitas próprias. Na verdade, seria uma
empresa tal como a conhecemos hoje, mas vinculada à obrigação de afetar
uma elevada percentagem (mais de metade) aos seus fins sociais. Não deixaria
de haver empresas totalmente orientadas para o lucro; não deixariam de existir
OSC totalmente dependentes de fundos alheios – mas passaria a haver uma
figura intermédia que se pautaria pela eficácia na geração de receitas e na sua
22

A estrutura orgânica e voluntariado

Muitas OSC têm voluntários na sua estrutura diretiva. Muitas direções de
muitas OSC são compostas por voluntários e voluntárias. Nada contra a
figura. Contudo, salvo as exceções de pessoas que estão reformadas ou que
têm outros rendimentos não provenientes do trabalho, este voluntariado é
a tempo parcial. Se se pretende eficácia e resultados positivos na vida das
pessoas, temos que admitir que quem toma as decisões de fundo e quem tem
a última palavra no rumo quotidiano de uma OCS tem que estar disponível
a tempo inteiro. Muitos são os casos de conflitos entre a estrutura diretiva
(voluntária) e a estrutura executiva (assalariada), pois aqueles, escudados nos
estatutos e na legitimidade que lhes advém de quem os elegeu, não abrem mão
do que têm que abrir para dar lugar aos que, numa base quotidiana, lidam
com os problemas e, como tal, têm noção mais clara das soluções a aplicar.
Em suma, é preciso uma revolução de mentalidades, acompanhada de uma
revolução de políticas sectoriais e legislativas para que as OSC em Portugal
tenham espaço de converter toda a sua (enorme) potencialidade em mais
resultados positivos nas vidas das pessoas com quem e para quem trabalham e
cujo interesse colocam acima do seu próprio.

Pedro Krupenski
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Enquadramento Legal
As organizações da Sociedade Civil portuguesas assumem uma variedade de formas
legais: Associações, Fundações, Instituições de Desenvolvimento Local, Misericórdias,
organizações com ligação, Museus, Organizações não-governamentais para o
desenvolvimento, Associações mutualistas, Cooperativas e Instituições Particulares de
Solidariedade Social (Franco et al, 2005).
Portugal não possui um enquadramento legal especificamente dedicado a todo
o Terceiro Sector que englobe a heterogeneidade que é característica deste
sector. Neste sentido, existem em Portugal várias associações, com diferentes
enquadramentos legais, sob a forma de organizações sem fins lucrativos (Franco,
2005; Nunes, 2011).
Analisando os termos utilizados nos documentos legais portugueses, verificase a utilização de diferentes denominações – algumas mais gerais, como Sector
Cooperativo e Social ou Organizações Sem Fins Lucrativos, outras mais
particulares, como IPSS, que se referem a um tipo específico de organização da
Sociedade Civil.
No que diz respeito às organizações que podemos enquadrar no sector da Sociedade
Civil, tendo em conta os enquadramentos legais, temos as Associações, Fundações,
Instituições de Desenvolvimento Local, Misericórdias, Museus, Organizações NãoGovernamentais para o Desenvolvimento, Associações mutualistas e Cooperativas
e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
Compreende-se assim que em Portugal “não existe um corpo coeso e coerente que
permita traçar claramente os limites do Terceiro Sector” (Nunes, 2011: 24), o que
“provoca confusão e uma dificuldade de compreensão do enquadramento legal,
diminuindo o impacto do sector não lucrativo em Portugal” (Franco et al, 2005: 29).
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TERMOS UTILIZADOS NOS DOCUMENTOS LEGAIS PORTUGUESES

Denominação

Associações
Setor
+
Cooperativo
Fundações
e Social

Instituições Organizações
Privadas
sem fins
sem fins
lucrativos
lucrativos

Economia Associações
IPSS
sem fins
Social
lucrativos

Diplomas
Legais
Constituição
da República

X

Y (2)

Y (1)

Código Civil

X

Estatuto
de Utilidade
Pública

X

Estatuto
das IPSS
Código
Cooperativo

Z
X

X

Código das
Associações
Mutualistas

X

ONG para o
Ambiente

Z

Estatuto
das ONGD

Z

Leis dos
Museus

Z

Z (3)

Leis de
Bases do
Voluntariado
Parcerias
PúblicoPrivadas

Y

X

X

Y (4)

Lei das
Associações
de Pessoas
Deficientes

Z

Z

Associações
Representativas
das Famílias

Z

Z

Outros
diplomas
específicos
de associações

X / Denominação para o sector de um todo
Y / Outras denominações usadas, mas num
sentido mais restrito
Z / Autodenominações

Z

(1) ... e de reconhecido interesse público, art.º 63
(2) Art.º 63
(3) pode ter naturea pública ou privada, art.º 6
(4) natureza privada

Fonte: Traduzido e Adaptado de Franco (2005) por Nunes (2016)

24

25

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

Estado da Arte
A Sociedade Civil em Portugal é uma área de estudo ainda subexplorada, com
pouca investigação e, a existente, não é suficientemente abrangente para permitir
uma caracterização aprofundada deste sector. A dimensão e heterogeneidade do
sector também dificultam a realização deste tipo de estudos.
Segundo os dados das últimas décadas, verifica-se que Portugal tem aproximadamente
uma associação por cada 159 cidadãos, quando em 1934, no período entre guerras,
existia uma associação por cada 6436 habitantes. Ao nível da participação, entre
1999 e 2002, 43,6% dos adultos portugueses eram membros de mais do que uma
associação (Fernandes, 2014).
Segundo os dados do estudo de Carvalho (2010), existiam 10123 organizações da
Sociedade Civil em Portugal em 2007. Dados mais recentes, publicados na Conta
Satélite da Economia Social (INE e CASES, 2016), indicam que em 2013 o universo
da Economia Social em Portugal era constituído por 61 mil organizações4 (93,4% são
Associações com Fins Altruísticos), representando uma fatia importante da economia
portuguesa. O setor da Economia Social representou 2,7% da produção nacional e
2,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) da economia nacional em 2013.
De acordo com Raquel Franco, o sector é constituído por quase um quarto de milhão
de trabalhadores a tempo inteiro, dos quais 70% estão em posições remuneradas
e os restantes desempenham funções em regime de voluntariado (Franco, 2015).
O levantamento de dados do INE e CASES (2016) indica que o sector das ONG
abrange 5,2% do emprego total e 6,0% do emprego remunerado no país.
Tendo como base a distinção de funções que Franco et al (2005) apresentam,
predominam em Portugal as atividades de serviços, envolvendo 60% dos
trabalhadores; ou seja, prevalece o trabalho no fornecimento direto de serviços
relacionados com educação, saúde, habitação, promoção do desenvolvimento
económico, etc.
Grande parte das organizações da Sociedade Civil resultam da iniciativa da população
numa base territorial, para responder a necessidades de serviços sociais, situações de
emergência e necessidades de expressão artística e cultural (Franco et al, 2005).
No estudo “Quantifying the third sector in Portugal: an overview and evolution
4

As diferenças de valores podem estar relacionadas com os diferentes universos estudados e pela utilização de diferentes
parâmetros pelos investigadores para a definição de “Organizações da Sociedade Civil” e “Economia Social”.
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from 1997 to 2007” (2010), Carvalho analisou a distribuição das organizações do
Terceiro Sector tendo em conta o estatuto legal.

Enquadramento

Nº Organizações

Nº Colaboradores

Nº

%

Nº

%

Associação de Beneficência e Humanitária

3156

31,18

103556

49,59

Associação de Cultura, Recreio e Desporto

1465

14,47

10359

4,96

Associação Política

4

0,04

431

0,21

Associação Patronal ou Sindical

884

8,73

9069

4,34

Associação Profissional não Sindical

98

0,97

951

0,46

Casa do Povo

236

2,33

2486

1,19

Associação de Socorros Mútuos

55

0,54

1371

0,66

Outras Associações

1629

16,09

19142

9,17

Fundação Nacional

249

2,46

19142

4,56

Agrupamento Complementar de Empresas

112

1,11

19142

1,54

Sociedade Cooperativa

1304

12,88

19142

12,23

Pessoa Coletiva Religiosa

926

9,15

23067

11,05

Associação Estrangeira

3

0,03

34

0,02

Fundação Estrangeira

2

0,02

63

0,03

Total

10123

100

208821

100

Adaptado de Carvalho (2010)

Verifica-se que a maioria das organizações trabalha na área da beneficência e
do trabalho humanitário (mais de 30%), sendo que 14,47% das organizações
desenvolvem atividade na área da cultura, recreio e desporto.
Analisando dados mais recentes, constata-se que em 2013, de acordo com o
Instituto Nacional de Estatística e a CASES - Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social (2016), 50,7% das organizações desenvolviam a atividade na
área da cultura, desporto e recreio e 15,6% na área da ação e segurança social,
sendo possível constatar uma diferença nos resultados apresentados por Carvalho
(2010), o que pode ser justificado pelo desenvolvimento do sector e pela utilização
de parâmetros e categorias diferentes.
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Total
Total

Classificação das Atividades
das Entidades da Economia Social
(CAEES)

Nº
Nº

1

Agricultura, Silvicultura e Pescas

435

2

Atividades de Transformação

356

3

Comércio, Consumo e Serviços

805

4

Desenvolvimento, Habitação e Ambiente

2 925

5

Atividades Financeiras

130

6

Ensino e Investigação

2 492

7

Saúde e Bem-Estar

912

8

Ação e Segurança Social

9 539

9

Cultura, Desporto e Recreio

31 079

10

Cultos e Congregações

8 386

11

Organizações Profissionais, Sindicais e Políticas

2 944

12

Não Especificadas

1 265

Total da Economia Social

61 268

Quadro INE e CASES (2016) – Entidades da Economia Social
por grupos de entidades e atividades da Economia Social - 2013

Analisando a Sociedade Civil a partir do International Standard Industrial Classification
(ISIC), verifica-se que, em 2007, 32,7% das organizações trabalhava na área dos
serviços sociais e 17,38% na área da cultura e recreio.
Organizações do Terceiro Sector por Atividade (INCPO) em 2007

Adaptado de Carvalho (2010)

Cultura e Recreio
Educação
Saúde
23%

17%

Serviço Social
Ambiente
8%

7%

1%

Lei, Advocacia e Política
Filantropia

6%
4%
0%
0% 0%

33%

Internacional
Religião

1%
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Desenvolvimento e Habitação

De realçar ainda que entre 2002 e 2007 houve um crescimento significativo de
organizações nas áreas de Religião e Ambiente, tendo sido as áreas com maior
crescimento (Carvalho, 2010).
Quanto às dimensões das organizações verifica-se que grande parte das
organizações da Sociedade Civil são de pequena dimensão (41,12% empregam
menos de 5 pessoas), sendo que só 0,67% das organizações empregam mais de 250
colaboradores (Carvalho, 2010).
Organizações do Terceiro Sector – Número de Colaboradores (2007)

Fonte: Carvalho (2010)

4500
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3500
3000
2500
2000
1679

1500
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1a5

5 a 10

10 a 20

20 a 50

50 a 250

Mais de 250

Os dados do INE e CASES (2016) confirmam este panorama: em média cada
organização tem 6,3 trabalhadores.
Analisando a data de criação, comprova-se o crescimento do sector da Sociedade
Civil na segunda metade do século passado, sendo que 31,23% das organizações
têm entre 20 e 50 anos e 26,32% têm entre 10 e 20 anos.
Em relação ao financiamento, constata-se que cerca de metade (48%) dos fundos
das organizações não lucrativas portuguesas correspondem a receitas próprias
(quotizações e vendas), seguidos de perto pelo apoio público (40%) (Franco, 2015).

Associações e Uniões Empresariais e Profissionais
Outras
29
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fontes de fundos das organizações da sociedade civil em portugal
Fonte: Projeto Comparativo do Setor Não Lucrativo da Johns Hopkins

De acordo com Franco et al (2005), o sector enfrentava então vários desafios, entre
os quais:

Filantropia

40%

/ Aumentar o conhecimento do público sobre o sector;

Governo

/ Fortalecer o enquadramento legal;

40%

/ Melhorar a capacidade da Sociedade Civil; e,

Receitas Próprias

40%

/ Melhorar as relações Governo/organizações não lucrativas.

fontes de fundos das organizações da sociedade civil, portugal,
países em transição, países desenvolvidos, e média de 36 países
Fonte: Projeto Comparativo do Setor Não Lucrativo da Johns Hopkins

Receitas Próprias
Portugal

48%

Países em transição

49%

Países desenvolvidos
36 países

Governo

Filantropia

40%

12%

31%

20%
48%

44%
53%

O Futuro: principais desafios

35%

A experiência e conhecimento do sector em Portugal permitem afirmar, em
2017, que estes desafios se mantêm, sendo que o financiamento dos projetos é
outro dos grandes desafios das Organizações da Sociedade Civil, bem como a
criação de uma identidade una do sector que possa ajudar a ultrapassar os desafios
enumerados no estudo desenvolvido pela Faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica Portuguesa e a Johns Hopkins University.
Analisando estes desafios, é de concluir que a Comunicação Estratégica pode ser
um ativo fundamental para aumentar o conhecimento sobre a Sociedade Civil,
através da advocacia e do lobby, contribuindo para fortalecer o enquadramento
legal e melhorar as relações com o Governo, sem esquecer o papel da Comunicação
para a angariação de fundos e a relação com possíveis parceiros e financiadores.

8%
12%

Percentagem do total de fundos das organizações da sociedade civil

Caso se opte por incluir o voluntariado, tratando-o como uma forma de filantropia,
a percentagem da filantropia no total dos fundos do sector não lucrativo em Portugal
sobe para 21%, ainda bem inferior às receitas próprias e apoio governamental
(Franco, 2015).
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Conclusão
Apesar das diferentes perspetivas existentes, considera-se que o conceito
de “Sociedade Civil” resulta da visão da sociedade em três sectores: sector
público, sector privado e Sociedade Civil. Neste sentido, definimos nesta obra
as organizações da Sociedade Civil como entidades organizadas, privadas, com
personalidade jurídica, baseadas na livre iniciativa, no direito à liberdade de
associação, com gestão autónoma, democrática e participativa, sem fins lucrativos
(ou seja, que não distribuem lucros) e que têm como finalidade o bem comum,
o bem-estar e/ou o equilíbrio social, atuando muitas vezes como intermediários
entre os poderes públicos e os cidadãos.
É um sector bastante abrangente, heterogéneo, constituído por um leque
alargado de organizações com diferentes características e propósitos de atuação.
Podemos enquadrar nas organizações da Sociedade Civil as organizações nãogovernamentais, instituições sem fins lucrativos, as associações empresariais, as
associações profissionais, os sindicatos, organizações religiosas, associações de
jovens, associações de pais, associações de moradores, associações desportivas,
culturais e recreativas, associações de desenvolvimento local, associações de
estudantes, ordens, cooperativas, entre outras organizações privadas, sem fins
lucrativos e institucionalmente separadas da administração pública.
A análise ao estado da arte do sector permite validar as conclusões dos dois
parágrafos acima no que diz respeito à heterogeneidade do sector, assim como
permite identificar os principais desafios que o sector irá enfrentar, sendo que
muitos destes são desafios de comunicação, como o aumento de conhecimento
sobre o sector, ou desafios em relação aos quais a comunicação pode desempenhar
um papel importante na sua resolução, como a melhoria nas relações com o
Governo.
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O Sector não Lucrativo Português numa Perspetiva Comparada
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa & Johns
Hopkins University, 2005 (44 páginas)
Este estudo baseia-se na ideia de que um Sector Não lucrativo vibrante contribui
para o desenvolvimento equilibrado das sociedades modernas. Esta análise
proporciona o primeiro retrato empírico alguma vez desenvolvido sobre esta
importante componente da sociedade portuguesa.

I. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM PORTUGAL

Referências
bibliográficas
African Development Bank Group (1999).
Cooperation with Civil Society Organizations: Policy and
Guidelines.
Banco Mundial (2017). Disponível em: http://
go.worldbank.org/4CE7W046K0 (acedido a 11 de
Julho de 2017).
Bobbio, N. (1982). O conceito de Sociedade Civil. Rio
de Janeiro: Edições Graal.
Carvalho, A. (2010). “Quantifying the Third
Sector in Portugal: An Overview and Evolution
from 1997 to 2007”. VOLUNTAS: International Journal
of Voluntary and Nonprofit Organizations, 21(4), 588-610.
Corry, O. (2010). “Defining and Theorizing
the Third Sector”. In R. Taylor (Ed.), Third Sector
Research. New York: Springer, 11–21.
Etzione, A. (1973). “The Third Sector and
Domestic Missions”. In Public Administration
Review, Vol. 33, Nº 4 (Jul-Ago), 314-323.

Tiago Fernandes

A Sociedade Civil
Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2014 (115 páginas)
Este livro apresenta uma reflexão sobre como a Sociedade Civil emergiu a par
de Estados fortes, parlamentos poderosos, partidos políticos mobilizadores e em
contextos de revolução social democrática, apresentando ainda uma análise
comparativa sobre a Sociedade Civil em Portugal e em Espanha.

34

EUR-Lex (2017). Disponível em http://eurlex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_
organisation.html?locale=pt (acedido a 11 de Julho
de 2017)
Fernandes, T. (2014) A Sociedade Civil. Lisboa:
Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Franco, R. C., Sokolowski, S. W., Hairel, E. M.
H., e Salamon, L. M. (2005). O Sector não Lucrativo
Português numa Perspectiva Comparada. Faculdade de
Economia e Gestão da Universidade Católica
Portuguesa & Johns Hopkins University.
Franco, R. C. (2005). Defining The Nonprofit Sector:
Portugal. Working Paper Number 43 of The Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

Franco, R. C. (coord.) (2015). Diagnóstico das ONG em
Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Henriques, M.C. (2003). “Que há de Novo na
Sociedade Civil?”. In Nação e Defesa. Outono-Inverno, n.º
106 - 2.ª Série, 135-151.
INE e CASES (2016). Nova Conta Satélite da
Economia Social. Disponível em https://www.
ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_
destaques&DESTAQUESdest_boui=278817467&DES
TAQUESmodo=2&xlang=pt
Jenei, G., & Kuti, É. (2008). “The Third Sector and
Civil Society”. In, Osborne, Stephen P. The third sector in
Europe: prospects and challenges. Routledge (Eds.). New York.
pp. 9-25.
NAO (2009). Building the Capacity of the Third Sector.
London: Office.
Nunes, T. (2011). Terceiro Sector: Relações Públicas como
Negociação e Compromisso. Dissertação de Mestrado em
Gestão Estratégica das Relações Públicas, ESCS-IPL.
Nunes, T. (2016). Estratégias de Comunicação de
Organizações do Terceiro Sector: Doença de Alzheimer e outras
Demências em Portugal. Tese especialmente elaborada
para obtenção do grau de Doutor em Ciências da
Comunicação no ISCTE-IUL.
Salamon, L. M., Sokolowski, S.W., Haddock, M., e
Tice, H.S. (2012). Portugal’s Nonprofit Sector in Comparative
Context. Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil
Society Studies.
UNRIC (2017). Disponível em https://www.unric.
org/pt/informacao-sobre-a-onu/26502 (acedido a 11
de Julho de 2017).

35

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

II. A Comunicação nas Organizações da Sociedade Civil

II. A Comunicação nas Organizações da
Sociedade Civil
tatiana nunes

Introdução
Os conceitos de “Comunicação Institucional”, “Comunicação Organizacional”,
“Comunicação Corporativa” e “Relações Públicas” têm vindo, na literatura, a
apresentar diferentes conceções, muitas delas contraditórias, e que acabam por
não conferir a este campo de estudo a importância que deveria ter em qualquer
organização. As Organizações da Sociedade Civil (OSC) não são exceção.
Dado o seu foco nos públicos, a sua prossecução do bem-comum, daquilo que é o
interesse público, defende-se que, sobretudo no quadro das OSC, a Comunicação
Estratégica deve incorporar a Comunicação no Interesse Público na Comunicação
Institucional. Só assim as Relações Públicas estarão verdadeiramente a cumprir o
seu papel social e só assim estarão a contribuir para o cumprimento das missões
de cada uma das organizações em que são desenvolvidas.
Importa, em primeiro lugar, uma maior compreensão dos conceitos subjacentes a
esta posição: “Relações Públicas”, “Comunicação Institucional” e “Comunicação
no Interesse Público”.

Comunicação Institucional /
Comunicação Corporativa: uma
perspetiva de Comunicação Estratégica
Uma reflexão sobre o conceito de “Comunicação Institucional” implica uma
diferenciação face àquilo que tem vindo a ser definido como “Comunicação
36
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Organizacional”, que está essencialmente relacionado com a comunicação que
ocorre no seio de uma organização (Pace et al, 1993; Andrew et al, 1996; Jablin et
al, 2001; Conrad et al, 2002; Richmond et al, 2005).
Existem três formas muito diferentes de concetualizar a “comunicação
organizacional”. (...) Em primeiro lugar, o foco poderia estar no desenvolvimento
da comunicação organizacional como uma especialidade nos departamentos de
comunicação e associações de comunicação. (...) Uma segunda abordagem para
concetualizar a comunicação organizacional foca-se na comunicação como um
fenómeno que ocorre nas organizações. (...) Uma terceira forma de abordar a
questão é pensar na comunicação como uma forma de descrever e explicar as
organizações (Jablin et al, 2001: 4).

As diferentes propostas de definição deste campo de estudo não parecem deixar
qualquer dúvida sobre qual é o seu objeto central: as organizações. Segundo
Pace et al, “a comunicação organizacional pode ser definida como a produção
e interpretação de mensagens entre unidades de comunicação que fazem parte
de uma organização” (1993: 21). A Comunicação Institucional vai, contudo,
além destes aspetos e, por isso, devemos olhar além desta área que historicamente
emerge de uma perspetiva de Recursos Humanos.
Os conceitos de “Comunicação Institucional” e “Comunicação Corporativa”
(Corporate Communication, na língua inglesa) têm vindo a ser considerados por vários
autores como sinónimos de Relações Públicas (RP). Adota-se a nomenclatura
“institucional” na língua portuguesa, tal como utilizada pela Public Relations
Society of America5, em detrimento de “corporativa”, devido à negativa conotação
atribuída ao conceito corporação, herança histórica do regime ditatorial em
Portugal (Nunes et al, 2013).

5

“Public relations serves a wide variety of institutions in society such as businesses, trade unions, government agencies, voluntary
associations, foundations, hospitals, schools, colleges and religious institutions. To achieve their goals, these institutions
must develop effective relationships with many different audiences or publics such as employees, members, customers,
local communities, shareholders and other institutions, and with society at large. The managements of institutions need to
understand the attitudes and values of their publics in order to achieve institutional goals. The goals themselves are shaped
by the external environment. The public relations practitioner acts as a counselor to management and as a mediator, helping
to translate private aims into reasonable, publicly acceptable policy and action” (Public Relations Society of America, 1982).
A recolha bibliográfica apresentada por Wilcox et al (2006), demonstra que, por todo o mundo, têm surgido definições de
Relações Públicas que suportam em larga escala a definição proposta pela Public Relations Society of America. Exemplo disso
são as definições do British Institute of Public Opinion, do Foro de Interuniversitario de Investigadores en Relaciones Públicas
de España, do Danish Public Relations Klub, da Assembleia Mundial de Relações Públicas, na Cidade do México em 1978, e
da Federação Interamericana de Relações Públicas, em 1963.
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Em “Exploring Public Relations”, Tench et al (2009)6 defendem o conceito
de “Comunicação Institucional” como sinónimo do de RP, tendo surgido
precisamente como uma denominação alternativa para dissociar os profissionais
de RP dos spin doctors, da propaganda e manipulação (Tench et al, 2009). No
entanto, Lesly, considerado por muitos autores o pai das RP, encara o conceito
de “Comunicação Institucional” como demasiado limitado para incluir a
perspetiva estratégica das RP.
A literatura na área quase universalmente usa o termo relações públicas – seja
para descrever o papel de consultores em lutas proxy, referindo-se aos esforços
de informação do governo, oportunidades de emprego, ou outros assuntos
a discutir. O termo comunicação institucional é normalmente usado em
relatórios institucionais patrocinados. (…) A comunicação institucional e as
relações institucionais estão claramente limitadas à esfera institucional. Estes
termos estão a denegrir [as relações públicas], uma vez que se centram apenas
em funções limitadas de dois sentidos, em vez de se centrarem na política e
estratégia (Lesly, 1997: 6).

Defende-se, na senda da proposta de Lesly, as RP como uma disciplina que vai muito
além da Comunicação Institucional e que se assume como uma função de gestão
estratégica. Enquanto disciplina da comunicação aplicada, as RP estudam e tratam
da comunicação entre a organização e os seus diferentes públicos, procurando,
através da negociação constante, alcançar o compromisso com cada um deles.
Pensar a Comunicação Institucional numa perspetiva de Comunicação Estratégica
impõe, por isso, encará-la como uma das áreas de atuação das RP, essenciais para
qualquer organização, mas cujo conceito parece ser menos abrangente.
As Relações Públicas assumem uma função estratégica relevante ao nível da
mediação da interdependência entre a organização e os seus públicos. Tendo
por base um conjunto de processos de tomada de decisão caracterizados pelo
diálogo e pela cooperação, em RP procura-se a concretização de efeitos ao
nível dos comportamentos, numa perspetiva de longo prazo. Deste modo, as
relações em RP só podem ser entendidas como processos de negociação, que
têm em vista resultados win-win e pressupõem o melhor desfecho para todos
os intervenientes, à medida que a interação se desenrola ao longo do tempo
(Raposo, 2013: 26-27).
6

“yet there is such a clear correlation between Grunig’s concept of ‘excellent’ public relations and the concept of corporate
communication (Grunig et al, 2002) that the terms could be used interchangeably.” (Tench et al, 2006: 540).
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Assume-se as RP enquanto Comunicação Estratégica, enquanto uma função de
gestão estratégica que trabalha para construir e gerir relações entre a organização
e todos os seus stakeholders7 através da negociação e procurando soluções benéficas
a longo prazo para ambas as partes. Surgem, assim, como um elemento fulcral nos
processos de tomada de decisão, sendo responsáveis por detetar e analisar situações
que afetam ou podem vir a afetar a organização, assim como por pensar, planear,
gerir e avaliar a estratégia de ação. Todo este processo implica a consideração de
diferentes rumos estratégicos, cada um com as suas consequências e sobre os quais
é necessário tomar decisões. O profissional de RP é, por isso, mais do que um
técnico, um gestor e um estratega (Cutlip et al, 1999; Steyn et al, 2000; Tench et al,
2009; White et al, 1995; Dozier et al, 2001).

/ Relações com Investidores;

Ao longo da construção do corpo teórico das RP, vários autores têm apresentado
propostas daquelas que são as funções8 do profissional de RP. Sendo consensual
entre um conjunto alargado de autores a definição de RP enquanto função de gestão
estratégica de uma organização, não estão, contudo, definidas universalmente as
funções/áreas de atuação, a sua divisão e terminologia.

/ Comunicação para a Mudança Social / Comunicação no Interesse
Público / Desenvolvimento.

Partindo da revisão da literatura sobre a matéria, apresenta-se de seguida uma
descrição das principais áreas de atuação das RP (White et al, 1995; Prout, 1997;
Cutlip et al, 1999; Wilcox et al, 2003; Argenti, 2007; Fawkes, 2008; Tench et al,
2009; Bowen et al, 2010; L’Etang, 2013). Apesar de não se tratar de uma descrição
exaustiva, pretende-se de uma forma breve dar a conhecer o campo de atuação
dos profissionais de RP, seja nas OSC, seja nas organizações públicas ou privadas
(Eiró-Gomes et al, 2012; Nunes et al, 2013, 2015; Nunes, 2011, 2013):

/ Relações com o Governo e Assuntos Públicos (Lobbying);
/ Relações com os Meios de Comunicação Social;
/ Relações com os Consumidores;
/ Responsabilidade Social Corporativa (Donativos);
/ Patrocínios;
/ Advocacy9;

A primeira função enumerada, a Comunicação Institucional, está estreitamente
relacionada com a gestão da identidade, imagem10 e reputação11. A identidade de
uma organização é aquilo que lhe permite distinguir-se das demais, respondendo
à questão “quem somos?”, ou seja, é aquilo que a torna única e que deve ser
criado e controlado pela estratégia de Comunicação Institucional. Tal como
defendido por Tench et al (2006), todas as organizações têm uma identidade12, seja
criada intencionalmente ou não, e, apenas pelo facto de existirem, as organizações
“emitem mensagens”. Por sua vez, estas mensagens vão influenciar a imagem, ou
seja, toda a comunicação e todas as ações realizadas pela organização têm um
impacto, direto ou indireto, na imagem que os públicos têm da mesma.
Poderemos afirmar que Van Riel (2003: 53) apoia esta visão: a comunicação
institucional pode ser descrita como a orquestração de todos os instrumentos no
campo da identidade organizacional (comunicação, símbolos e comportamento dos

/ Comunicação Institucional;
/ Comunicação Interna / Relações com os Colaboradores;
/ Gestão de Assuntos;
/ Gestão de Crises;

9

Mantém-se a utilização da expressão original advocacy na língua inglesa, com o significado de qualquer expressão ou ação a
nível individual em defesa e luta por uma causa, ideia ou política, procurando influenciar uma tomada de decisão, a formulação
de uma política ou a alocação de recursos (Reid, 2000). A manutenção da expressão em língua inglesa prende-se com a
dificuldade de encontrar um conceito na língua portuguesa com o mesmo significado, sendo que o termo correspondente na
tradução literal, “advocacia”, tem um significado mais limitado.

10

“Organisational image is the impression perceived by an individual of an organisation at one moment in time. Organizational
image can change from individual to individual and also through time” (Tench et al, 2006: 253).

11

“Organisational reputation is arrived at by considering the sum total of images an individual has accumulated over a period
of time that help that individual form an opinion about an organization” (Tench et al, 2006: 254).

12

“Organisational identity consists of the sum total of proactive, reative and unintentional activities and messages of
organizations” (Tench et al, 2006: 255).

/ Gestão de Eventos;
/ Relações com a Comunidade;
7

8

Os conceitos de “stakeholders” e de “públicos” são aqui utilizados enquanto sinónimos, referindo-se a todos os interlocutores com
os quais a organização se relaciona, que podem afetar ou ser afetados pelo seu funcionamento.
A noção de “função do profissional de RP” prende-se com as várias áreas de intervenção e gestão estratégica e não com a noção
de área funcional ou meramente operacional no quadro da organização.
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membros organizacionais) de um modo atraente e realista que contribua para criar
ou manter uma reputação positiva junto dos grupos com os quais a organização
tem uma relação de interdependência (muitas vezes referidos como stakeholders). Isto
resulta numa vantagem competitiva para a organização (Tench et al, 2006: 542).

Para além da gestão dos valores intangíveis como a identidade, a imagem e a
reputação, é necessário ir mais além e pensar que o grande foco das RP são, tal
como o próprio nome indica, os públicos. Por isso, têm surgido como subfunções
ou áreas das RP as designações das relações com os principais stakeholders, sobretudo
devido ao facto de estes não serem todos iguais e ser fundamental compreender a
sua diversidade, segmentá-los e desenhar estratégias para cada um (Eiró-Gomes
et al, 2004, 2006). As relações com os colaboradores, com os investidores, com os
consumidores, com o Governo, com a comunidade, com outras empresas (business
to business) são apenas alguns exemplos (White et al, 1995; Prout, 1997; Cutlip et al,
1999; Wilcox et al, 2006; Argenti, 2007; Fawkes, 2008; Bowen et al, 2010). Legado
do modelo Press Agentry, o primeiro modelo de RP, também as relações com os
meios de comunicação social continuam a surgir como uma das áreas das RP. O
desafio que se coloca hoje aos profissionais passa por serem reconhecidos como
mais do que meros assessores de imprensa, mais do que intermediários e difusores
de informação sobre a organização.
Por sua vez, a Responsabilidade Social Corporativa tem vindo mais recentemente
a ser assumida como uma das funções das RP. Tal como a Comissão Europeia
apresenta, “ser socialmente responsável significa não só cumprir com as obrigações
legais aplicáveis, mas também ir mais além e fazer um “maior” investimento no
capital humano, no ambiente e nas relações com os stakeholders” (European Comission,
2005). O esforço voluntário para contribuir para a preservação ambiental ou para
uma melhor qualidade de vida dos colaboradores ou consumidores são exemplos
do que pode ser considerada responsabilidade social. A ideia de que a organização
tem um papel a desempenhar a nível social está relacionada, portanto, com o
impacto que a organização pode ter no meio em que se insere.
No entanto, muitas vezes erradamente se confunde a Responsabilidade Social
com ações pontuais de mecenato, donativos ou ações humanitárias, que, muito
embora de valioso interesse, não tornam uma empresa socialmente responsável
nem comprometida. Uma organização verdadeiramente interessada pelo
bem-estar e condições da comunidade na qual se insere é mais do que uma
organização socialmente responsável. É uma organização com um papel social
a desempenhar (Nunes, 2016: 30).
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Se refletirmos sobre a importância deste papel social no quadro das Organizações
das Sociedade Civil, torna-se impossível não abordar a Comunicação no Interesse
Público e não a considerar como uma das funções das RP. Nestas organizações, a
comunicação deve ser desenvolvida com o propósito de contribuir para a mudança
de conhecimentos, atitudes e comportamentos nos diversos públicos-alvo com
os quais se relaciona, tendo como finalidade não o seu próprio interesse, mas a
mudança social, o bem comum, o interesse público.

Comunicação no Interesse Público:
Comunicação Estratégica para a
Mudança de Comportamentos
A Comunicação no Interesse Público pode ser definida como o desenvolvimento
de programas/campanhas que visam provocar a mudança nos conhecimentos,
atitudes e comportamentos dos públicos, tendo sempre como finalidade o bem
comum (Paisley, 2001; Dozier et al, 2001; Piotrow et al, 2001; Figueroa et al, 2002;
Mefalopulos, 2008; Lourenço, 2009).
Por sua vez, se voltarmos à definição de RP, percebemos que a grande diferença que
se verifica entre os dois conceitos está na procura das campanhas de Comunicação
no Interesse Público do bem comum, daquilo que é interesse público e não interesse
“do” público ou, ainda menos, interesse da organização.

Relações Públicas
e Comunicação no
Interesse Público
Fonte: Traduzido e adaptado de
Dozier et al (2011)

RP
CIP
Campanhas
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indivíduos e para a
dos públicos
organização e os
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públicos

Para a Comunicação de Interesse Público, o princípio de colocar os interesses dos
públicos acima dos interesses da organização vai ainda mais longe, colocando a ênfase
naquilo que se prende com a mudança social, com o desenvolvimento para o bem de
todas as partes envolvidas. Falar de Comunicação de Interesse Público (Communication
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in the Public Interest), Campanhas de Comunicação Pública13 (Public Communication
Campaigns), Comunicação para o Desenvolvimento14 (Development Communication) ou
Comunicação para a Mudança Social15 (Communication for Social Change) é, por isso, falar
de uma única e mesma realidade. Seja qual for o tipo de organização em que seja
desenvolvida, o essencial é que o foco esteja colocado nos públicos, nos seus interesses e
necessidades, que, para além de os beneficiar, beneficiem a sociedade no geral. Tratase, por isso, de colocar o “outro” num lugar central (Dozier et al, 2001).
Como poderemos pensar a comunicação numa OSC sem incluir a Comunicação
de Interesse Público? Nestas organizações há, ou deverá haver, uma luta diária
e constante para alcançar mudanças ao nível dos conhecimentos, atitudes e
comportamentos (Ibid.), mudanças estas que sejam benéficas para os indivíduos
e/ou para a sociedade como um todo e que, por isso, vão ao encontro de uma
abordagem para as RP neste sector como função social. O foco está, sempre, numa
mudança para melhor na sociedade ou, na terminologia de Paisley, numa reforma:
Reforma, definida como a ação que torna a sociedade ou a vida das pessoas
melhor, é um princípio unificador das campanhas de comunicação pública. O
que é melhor é definido de acordo com os valores emergentes numa sociedade
durante cada período de tempo. A consciência pública em relação a uma
questão social geralmente aumenta ao longo do tempo. A definição do que
é melhor hoje pode ter sido considerada exagerada ontem ou pode ser muito
modesta amanhã (Paisley, 2001: 5).
13

Entende-se o conceito de “Comunicação Pública” enquanto Comunicação no Interesse Público e não enquanto Comunicação
das Entidades Públicas (Paisley, 2001; Dozier et al, 2001; Grunig et al, 1984; Coffman, 2002).
“Public communication campaigns are media campaigns – with radio or television public-service announcements, posters on
trash cans or in buses, pamphlets made available by mail. Almost all of these campaigns try to reform the behavior of a target
public in some way. Public communication campaigns use marketing strategies similar to those used to publicize products or fundraising programs. Public communication campaigns also are “social marketing” programs that are used to gain acceptance of a
social idea or practice rather than to facilitate a commercial transaction” (Grunig et al, 1984: 364).
“In adapting an earlier definition by Rogers and Storey (1987), Rice and Atkin (1989) defined public communication campaigns
as Purposive attempts to inform, persuade, or motivate behavior changes in a relatively well-defined and large audience, generally
for noncommercial benefits to the individual and/or society, typically within a given period of time, by means of organized
communication activities involving mass media and often complemented by interpersonal support” (Dozier et al, 2001: 232).
“Public communication campaigns use the media, messaging, and an organized set of communication activities to generate
specific outcomes in a large number of individuals and in a specified period of time. They are an attempt to shape behavior
toward desirable social outcomes. To maximize their chances of success, campaigns usually coordinate media efforts with a
mix of other interpersonal and community-based communication channels” (Coffman, 2002: 2).

14

“(…) development communication as an interdisciplinary field based on empirical research that helps to build consensus
while it facilitates the sharing of knowledge to achieve positive change in development initiatives. It is not only about effective
dissemination of information but also about using empirical research and two-way communication among stakeholders. It is
also a key management tool that helps assess sociopolitical risks and opportunities” (Mefalopulos, 2008: 8).

15

“(…) Communication for Social Change (…) describes an iterative process where “community dialogue” and “collective
action” work together to produce social change in a community that improves the health and welfare of all of its members”
(Figueroa et al, 2002: III).
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A importância da Comunicação
Estratégica numa Organização da
Sociedade Civil
As RP numa OSC devem ser encaradas de uma forma tão profissional e estratégica
como em qualquer outra organização. Se, por um lado, várias são as semelhanças
desta prática em organizações com e sem fins lucrativos, estas últimas apresentam
certas características que as tornam únicas e que colocam novos desafios aos
profissionais de comunicação (Haywood, 1990).
A característica essencial das OSC é a de que existem com um objetivo social,
procurando contribuir para o bem-estar de um grupo específico ou da sociedade em
geral. O propósito de existência da organização não são os seus interesses, mas sim
os interesses dos beneficiários da sua atuação. Logo, a gestão entre os interesses da
organização e os dos públicos-alvo ganha um especial relevo, na medida em que, ao
ir ao encontro dos interesses dos públicos, as RP estão já a cumprir os objetivos da
organização. Neste tipo de instituições, a função social das Relações Públicas tornase, por isso, evidente, sendo mesmo a única forma de agir. Tal como refere Bates,
as organizações de caridade usam as relações públicas mais para ajudar as
pessoas, enquanto que as organizações que visam o lucro usam-nas mais para
prosseguir os seus próprios objetivos (Bates, 1997: 571).

Esta característica assume-se, por outro lado, como uma vantagem para a maioria
das organizações não lucrativas relativamente às organizações públicas ou com
fins lucrativos, na medida em que, por terem objetivos bem definidos, uma missão
clara e um propósito direcionado para o bem social, conseguem mais facilmente
o reconhecimento público, a legitimidade para agir e o apoio quer da população,
quer de personalidades de relevo, assim como uma atenção mais cuidada por
parte dos meios de comunicação social (Tench et al, 2009).
A segunda característica das RP nas OSC prende-se com os seus principais
públicos-alvo. Segundo Boyer (1997), quando falamos de RP no sector não
lucrativo falamos, essencialmente, de dois grandes públicos-alvo: os beneficiários
da atuação da organização e as instituições e pessoas que as apoiam e que são,
por isso, elementos-chave nas ações de angariação de fundos. Mas, para além
destes dois grandes grupos de stakeholders, as RP numa OSC têm, regra geral, de
acordo com Boyer (1997), de gerir as relações com outros públicos-alvo:
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/ os próprios funcionários da organização;
/ a gestão de topo ou direção;
/ os beneficiários da atuação da organização;
/ as pessoas ou grupos cujas atitudes e comportamentos se pretendem alterar;
/ as outras organizações que fazem um trabalho semelhante;
/ os poderes governamentais e decisores políticos locais;
/ o público em geral;
/ os meios de comunicação social.
A estes, poderemos acrescentar, no seguimento da proposta de Bates (1997):
/ os voluntários;
/ os doadores;
/ os membros, como os associados que, tal como os doadores providenciam
suporte financeiro;
/ as fundações;
/ a comunidade local em que se insere a organização.
Regressando às características das OSC que impactam a prática das RP, não podemos
deixar de focar a falta de profissionais especializados, bem como a falta de recursos
para alocar a projetos de investigação e avaliação. O carácter voluntário destas
organizações influencia, também, a prática das RP, na medida em que estão muitas
vezes dependentes da disponibilidade de voluntários e do seu envolvimento para
a realização das atividades e implementação da estratégia de ação e comunicação
(Ibid.). Para além da sua dependência em relação ao voluntariado, a angariação de
fundos é um dos aspetos que está, permanentemente, presente no dia-a-dia das RP
nestas organizações, uma vez que são organizações que não visam o lucro e que vivem
sobretudo de donativos (Sisco et al, 2013; Kang et al, 2013; Waters, 2009; O’Neil,
2007). A problemática da falta de recursos e a angariação de fundos repercutem-se,
também, noutros aspetos que caracterizam a comunicação numa organização não
lucrativa. Publicidade paga é, na larga maioria dos casos, uma realidade inexistente,
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pelo que estas organizações dependem bastante de espaço publicitário oferecido e
de trabalho pro-bono (Bates, 1997; Boyer, 1997).
Várias são, portanto, as características que tornam a atuação das RP numa OSC
uma atividade peculiar e, mais do que isso, uma atividade de grande importância
para o sucesso das organizações (Cutlip et al, 1999). Cada vez mais é aceite que a
Comunicação Estratégica é uma necessidade que se impõe a qualquer organização,
independentemente dos seus fins e da sua área de atuação. No entanto, sobretudo nas
OSC, é necessário que se compreenda que a comunicação não pode ser descurada. É
necessário que não se assuma a ideia de que, por ter uma missão social, a organização
não necessita de fazer nada para ter reconhecimento e prestígio (Eiró-Gomes, 2007).
A definição de uma estratégia de comunicação que prossiga a missão da organização,
o caminho para a alcançar, que tenha em consideração todos os stakeholders e toda a
envolvente, é tão importante numa organização sem fins lucrativos como em qualquer
outra (Bates, 1997; Tench et al, 2009; Hayeood, 1990; boyer, 1997; Waters, 2015).
Não basta uma preocupação com aquilo que a organização faz, é necessário,
também, que a organização seja uma expressive organization – ou seja, mais do que
definir a sua missão, a organização deve expressá-la, comunicá-la, procurando o
compromisso de e para com os públicos-alvo.
O ponto é precisamente que as organizações devem ser capazes de expressar
quem são e o que elas representam e não se esquecerem que eles fazem isso em
tudo que dizem ou fazem. Para usar uma dicotomia de Wittgenstein, não devem
simplesmente descrever a sua missão, devem expressá-la. Isto não será possível a
menos que nós realizemos que a comunicação institucional no sentido da tomada
de decisões estratégicas é diferente de ações comunicativas como campanhas de
angariação de fundos no Natal, as relações com os meios de comunicação social
ou os boletins internos (Eiró-Gomes, 2007: 65)

Na medida em que se assume que as RP devem ser praticadas de forma tão
profissional numa organização com ou sem fins lucrativos, seguindo os mesmos
princípios e formas de atuação, também as funções desempenhadas acabam por
se cruzar em diversos âmbitos. As principais funções das RP numa organização
sem fins lucrativos compreendem, portanto, todas as funções gerais das RP,
adicionando um enfoque especial na gestão do voluntariado e angariação de
fundos, particularidades destas organizações.
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Segundo Cutlip et al, as RP no sector não lucrativo têm como principais objetivos:

Angariação
de fundos

1. Conseguir a aceitação da missão da organização;
2. Desenvolver canais de comunicação com os beneficiários de atuação da
organização;
3. Criar e manter um clima favorável para angariação de fundos;
4. Apoiar o desenvolvimento e a manutenção da ordem pública favorável ao
cumprimento da missão da organização
5. Informar e motivar os principais constituintes organizacionais (como

funcionários, voluntários e apoiantes) para se dedicarem e trabalharem
de forma produtiva para apoiar a missão da organização, as suas metas e
objetivos (Cutlip et al, 1999: 526).
Theaker (2004) apresenta, também, cinco grandes objetivos das RP no Terceiro Sector:
/ Consciencialização pública para o assunto;
/ Utilização dos serviços prestados pela organização;
/ Criação de materiais educacionais de comunicação, tanto para dar a
conhecer as atividades desenvolvidas pela organização como para promover
a mudança de comportamentos nos públicos-alvo;
/ Recrutamento e gestão de voluntários;
/ Angariação de fundos.
Dyer et al (2002) apresentam, por sua vez, um esquema em que englobam as principais
funções das RP no Terceiro Sector (a saber, gestão do voluntariado, angariação de
fundos, gestão de eventos, relações com os quadros de Direção e colaboradores e
campanhas de informação).

Relações Públicas
no Terceiro Sector

Gestão
de Eventos

Gestão de
Voluntários

Um
profissional

Fonte: Traduzido e adaptado
de Dyer et al (2002)

Direção com
os quadros
e direção e
colaboradores

Campanhas de
Informação

Compreende-se, assim, que as RP, enquanto função de gestão estratégica, podem
ser desenvolvidas em todo o tipo de organizações, independentemente do sector a
que pertencem. A importância da gestão da envolvente, da gestão das relações com
os públicos-alvo, da análise e tomada de decisão estratégica, está patente numa
organização pública, numa organização com fins lucrativos ou numa organização
do Terceiro Sector. O processo de construção e desenvolvimento da estratégia de
comunicação passa pelas mesmas etapas, os objetivos de mudar conhecimentos,
atitudes e comportamentos nos públicos-alvo mantêm-se, o foco no cumprimento
da missão da organização também (Bates, 1997; Tench et al, 2009; Haywood,
1990; Boyer, 1997).
As relações públicas numa organização de caridade (ou com qualquer outra
atividade não comercial) devem ser estruturadas e desenvolvidas de uma forma
profissional. Isto significa que devem ter objetivos claros, responsabilidades,
procedimentos, recursos e compromisso para com a função da organização
(Haywood, 1990: 182).

Numa perspetiva de Comunicação Estratégica, entende-se as RP como uma
função de gestão que estabelece e mantém relações mutuamente benéficas
entre diferentes públicos. Como tal, a análise da envolvente é uma constante e a
perceção das reais necessidades e interesses dos públicos e da sociedade deve ser
uma preocupação central.
A noção de “Relações Públicas” que tem vindo a ser teorizada pelos autores
que se enquadram na denominada Escola Crítica das Relações Públicas, como
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L’Etang, White e Mazur, assume um papel preponderante e, sobretudo nas OSC,
inquestionável. Segundo estes autores, é necessário olhar para o papel social das
RP e definir esta profissão numa lógica mais adaptada à realidade contemporânea
e que responda às exigências da sociedade, assumindo que as RP têm uma função
social a desempenhar (White et al, 1995; L’Etang, 2009, 2013).
Às RP pede-se-lhes que se tornem, cada vez mais, uma função de integração e
de desenvolvimento social, que permita às organizações, tanto desenvolveremse ao nível do seu autoconhecimento, como da sua capacidade de adaptação
ao meio envolvente, promovendo e fomentando a negociação/cooperação entre
diferentes grupos, visando o desenvolvimento social e económico da comunidade
como um todo” (Eiró-Gomes et al, 2009: 1488).

Encara-se, assim, as RP como tendo uma função social a desempenhar, como
tendo um contributo real para a sociedade, que passa por construir e gerir
estratégias que visem a mudança de conhecimentos, atitudes e comportamentos
nos públicos tendo como finalidade o bem comum. No quadro das OSC, esta
função social não pode, de forma alguma, ser relegada para um segundo plano
e deve assumir um papel preponderante. A Comunicação no Interesse Público
adota, por isso, um papel de destaque neste paradigma das RP sociais, passando
a fazer permanentemente parte dos processos de gestão estratégica do profissional
de RP (Nunes et al, 2013; Nunes, 2011; Eiró-Gomes, 2005, 2006; Lourenço, 2009;
Eiró-Gomes et al, 2009).
(…) é imperativo considerar uma nova contribuição que acreditamos ser também
evidente nas Relações Públicas que é o contributo para o desenvolvimento da
sociedade. Esta é precisamente a contribuição essencial que falta nas definições
de Relações Públicas e que defendemos que deve ser acrescentada (Eiró-Gomes
et al, 2012: 173).

É necessário, neste âmbito, refletir sobre o conceito base das “Relações Públicas”,
de que existem para gerir os interesses da organização e dos seus públicos. Segundo
esta perspetiva, os públicos são relegados para um segundo plano, sendo encarados
como os públicos da organização, ou seja, os “seus” públicos. Numa perspetiva da
Comunicação no Interesse Público, os públicos têm os seus próprios interesses,
independentemente da organização e, aqui, o trabalho das RP é contribuir para
que tenham autonomia, estejam capacitados e empoderados para que sejam, eles
próprios, autores da mudança. Só assim poderemos afirmar que as RP estão a
trabalhar no interesse público: quando o enfoque estiver colocado verdadeiramente
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nos públicos. Mais do que prosseguir os interesses da organização, aquilo que se
impõe às Relações Públicas enquanto função social é que coloquem o “outro”
num lugar central16.
Esta abordagem ganha um especial relevo quando pensada no âmbito das
OSC, foco desta obra. Se estas organizações existem com um propósito social,
o de contribuir para o bem de um determinado público-alvo, a sua missão só
estará verdadeiramente a ser cumprida quando os interesses dos seus públicos
forem colocados em primeiro lugar. Quando uma organização existe com
o propósito de contribuir para o desenvolvimento social, para o bem de um
determinado grupo, a sua função social funde-se com a sua missão e, nestes
casos, o desenvolvimento de estratégias de comunicação institucional acarreta,
inevitavelmente, a prossecução dos interesses dos públicos. Esta ideia leva-nos
a concluir que a Comunicação Estratégica funde a Comunicação Institucional
com a Comunicação no Interesse Público.
A instituição sem fins lucrativos não se limita a prestar um serviço: quer que o
utente final não seja consumidor, mas participante ativo, alguém que faça algo.
Utiliza um serviço para provocar alterações num ser humano.(Drucker, 1990: 65).

Comunicação Estratégica nas OSC:
Estratégias Integradas de Comunicação
Institucional e Comunicação no
Interesse Público
Uma reflexão sobre a Comunicação Estratégica numa OSC implica uma visão
geral sobre aquilo que define estas organizações, quais as suas necessidades e,
acima de tudo, qual o seu propósito na sociedade. Se as OSC são organizações que
visam provocar uma mudança para melhor na sociedade, a sua missão é definida
sempre com um enfoque nos beneficiários da sua atuação.
Esta característica faz com que, nestas organizações, os profissionais de comunicação
se encontrem com um desafio particular que vai muito além de encontrar um ponto
de equilíbrio entre os interesses dos públicos e os da organização. Mais do que
16

“My view is that this will only be true if our decisions are taken, not merely from my – my institution, my corporation,
government, group, and so on – point of view, my own perspective, but by the demand that my actions conform to universally
applicable standards that make them potentially part of an harmonious collective system” (Eiró-Gomes, 2005: 145).
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existir para o seu próprio sucesso, uma OSC existe com um papel a desempenhar
na sociedade e por isso os interesses dos públicos e o seu bem-estar deverão estar
em primeiro lugar. Numa OSC, o enfoque está, portanto, não na organização, mas
sim nos públicos, encarando-os como independentes e com interesses próprios. É
precisamente este o aspeto que diferencia a comunicação que é praticada numa
organização com fins lucrativos daquela que é praticada numa OSC.
Nestas organizações, não existe uma necessidade de ajustar os interesses dos
públicos aos da organização: os públicos não são algo que pertence à organização,
mas a defesa e prossecução dos interesses dos públicos é o próprio objetivo da
OSC e assume um papel de destaque. Como tal, deve nestas organizações a
comunicação assumir um novo papel – o de contribuir para a sociedade.

II. A Comunicação nas Organizações da Sociedade Civil

Em suma, não se pode continuar a pensar a Comunicação Estratégica apenas
como Comunicação Institucional. A função social que a comunicação tem a
desempenhar, inquestionável nas OSC, impõe que as RP nestas organizações
integrem a Comunicação no Interesse Público na estratégia de Comunicação
Institucional, contribuindo para mudanças nos conhecimentos, atitudes e
comportamentos nos seus públicos-alvo que sejam benéficos para si enquanto
indivíduos e para a sociedade como um todo. Estas estratégias de comunicação
focadas no interesse público, no bem comum, estarão, aí sim, a cumprir a missão
das organizações e, efetivamente, a demonstrar o seu papel social.

Defende-se assim uma nova definição de “Relações Públicas”, incontornável nas OSC,
que incorpore a Comunicação no Interesse Público na estratégia de Comunicação
Institucional, sendo esta parte integrante da primeira e, por conseguinte, indissociáveis.
Se entendemos que uma estratégia de comunicação deve ser desenvolvida no sentido
do cumprimento da missão da organização, torna-se impossível separar estas
duas vertentes das RP. Sendo as OSC organizações que existem com um papel a
desempenhar na sociedade, torna-se impossível dissociar aquilo que é a Comunicação
Institucional, daquilo que é a Comunicação no Interesse Público.
Ao procurar cumprir a missão da organização, as RP estarão, inevitavelmente, a
prosseguir os interesses dos públicos. Não há qualquer forma de separar as duas
realidades, ou estaríamos a eliminar a verdadeira essência do sector da sociedade civil.
A comunicação deverá ser a guardiã dos valores da organização, da marca e
reputação e deverá moldar a cultura e os comportamentos, bem como tem como
grande responsabilidade capacitar (empower) os indivíduos, com o intuito de os
levar a agir (advocacy), e assim, se tornarem parte ativa nas tomadas de decisões
(Eiró-Gomes et al, 2009: 1490).

A importância das RP numa organização não lucrativa é inegável. Mais do que o
seu papel de gestão das relações com todos os públicos e de construção da imagem
e da reputação organizacional, nestas organizações, as RP têm realmente um
papel ativo no cumprimento da missão da organização. O seu foco na mudança
de conhecimentos, atitudes e comportamentos dos públicos-alvo, ou seja, na
Comunicação no Interesse Público, está, ao mesmo tempo, a cumprir a realização
da missão da organização: o bem social, o interesse público.
52
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Interesse público – uma introdução
A determinação da esfera pública tem como contrapartida a definição da esfera
privada, na medida em que a fronteira só pode dar a uma o que retira à outra.
Não há, em sentido político, uma definição de público e privado como aquela
que se aplica aos sentidos. O gosto ou o olfato são sentido privados e distinguemse da visão ou da audição por um fator objetivo, indisponível: a experiência dos
sentidos privados destrói o objeto experimentado, sob o aspeto do mundo natural,
e subtrai-o a outrem, sob o aspeto do mundo social. Nem uma coisa nem outra
sucedem com os objetos da visão ou da audição, que são sentidos públicos.
Na experiência dos sentidos, o polo objetivo evidencia precisamente a
impossibilidade de traçar uma linha divisória no continuum da experiência: provar
uma maçã é necessariamente consumi-la e dela privar outrem. Nada aqui é
passível de controvérsia: a experiência traz consigo os seus próprios critérios. Ora,
no mundo social, a experiência não existe por si, com necessidade. Significa isto
que se trata de uma experiência descontínua: o que pertence ao público representa
uma cesura com o privado e vice-versa. Fixar uma fronteira assume, pois, os
contornos de uma tarefa a que nenhum grupo humano se pode furtar. Determinar
o que é o interesse público supõe a determinação prévia do que é público, que,
aparentemente, já foi levada a cabo: público é aquilo que não é privado. Uma vez
que o mesmo critério se aplica em sentido inverso, a experiência público/privado
fica afetada de uma contingência radical. Tudo leva a crer que só é possível arrolar
os modos como aquela dicotomia existiu ao longo da história, mas não apurar
critérios normativos, e não meramente descritivos, para definir o público e o
privado e, por conseguinte, ainda mais difícil seria fazê-lo no que diz respeito ao
interesse público. Sem fundações, construir uma casa afigura-se uma empresa vã.
Se a fronteira público/privado, qualquer que ela seja, é consubstancial a toda e
qualquer comunidade humana, e oscila entre os dois extremos – sem nunca se
reduzir a um deles, dado que, num caso, a vida integralmente pública, vazia de
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elementos, não teria densidade e, no outro caso, a vida absolutamente privada
constituiria um vínculo cego –, os critérios normativos a determinar estão
associados a uma decisão sobre uma forma de vida, i.e., um conjunto alargado de
pressupostos normativos subjacentes a práticas diversas. Assim sendo, afigura-se
mais fértil procurar no fundamento que as sociedades imaginam para si próprias
(a “instituição imaginária da sociedade”, nas palavras de Castoriadis) do que na
dimensão quantitativa de cada uma das esferas a determinação do sentido da
dicotomia interesse público/interesse privado.
A reificação do fundamento da sociedade, ou seja, a legitimação da organização
da sociedade, numa grandeza meta-social acessível apenas a uma modalidade
hermenêutica que busca nela critérios normativos e, simultaneamente, oblitera
essa busca de fundamento, define todas as fronteiras existentes numa comunidade a
partir do exterior, postulando um continuum entre o fundamento e o fundamentado.
Trata-se, pois, da reintrodução de um naturalismo, mas agora de segunda ordem,
que, por ser exterior, confere um significado imediatamente público a tudo o que
é privado e vice-versa. Não há um espaço aberto, no modelo teológico-político,
para o trabalho específico de delimitação da fronteira entre interesse público e
interesse privado; uma tarefa de justificação que supõe a laicização da palavra
argumentativa e que por essa mesma razão é intrassocial. O imperativo categórico
da hermenêutica social já não consiste em interpretar de tal maneira que o próprio
processo interpretativo se apague como tal, antes afirma: interpreta de tal maneira
que nunca ninguém se esqueça de que se trata de uma interpretação – todo o
esquecimento é uma reificação (Adorno). Neste sentido, os critérios normativos
legitimantes resultam da pluralidade de interpretações e das respetivas disposições
institucionalizadas. Neste sentido, a máxima do direito justiniano quod omnes tangit
ab omnibus approbari debet [o que diz respeito a todos deve ser aprovado por todos], se
bem que civilista na sua origem, pode servir de fio condutor: é de interesse público
aquilo que diz respeito a todos e como tal deve contar como uma forma, seja ela
qual for, de consentimento – de consentimento esclarecido.
A definição de “interesse público” não é uma tarefa terminável, uma vez que as
sociedades são pluralistas na sua multiplicidade de interesses privados latu sensu,
incluindo as diferentes conceções do bem; não há, não pode haver e não é sequer
desejável que haja um titular do interesse público. O conflito em torno do interesse
público é permanente, tal como o são as interpretações sociais, que revelam a sua
produtividade no confronto mútuo: nos pedidos de esclarecimento, nas descobertas
de factos, nas justificações e nas reinterpretações dos interesses. A tudo isso subjaz uma
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linguagem onde decorrem essas atividades, uma linguagem que seria fácil qualificar
como comum; mas nem isso é possível, como o demonstram as disputas acerca do
género. Por maioria de razão, a linguagem está também no olho do furacão. É nela
que o confronto se trava e é também por ela. O mais público dos interesses das
sociedades modernas é uma ausência: que nenhuma palavra seja a última.

João Tiago Proença

Leituras Complementares

Maria Elena Figueroa, D. Lawrence Kincaid, Manju Rani, Gary Lewis.

Communication for Social Change: An Integrated Model for
Measuring the Process and its Outcomes
The Rockefeller Foundation and Johns Hopkins University Center for
Communication Programs, 2002 (50 páginas)
Este working paper apresenta um modelo integrado de comunicação para a mudança
social que defende, em primeiro lugar, que a mudança social pode ocorrer através
de um processo baseado no diálogo que leva à ação coletiva, sendo por isso um
modelo em que a participação e o empoderamento são elementos essenciais.

Jacquie L’Etang

Public Relations: A Discipline in Transformation
Sociology Compass, N.º 7, Volume 10, pp. 799–817 (19 páginas)
Este artigo apresenta uma visão geral da evolução e questões emergente da
disciplina académica das RP. São descritos os principais desenvolvimentos,
destacando algumas das principais tensões e debates que surgiram ao longo dos
tempos. O âmbito de discussão prossegue através de definições, uma consideração
de contextos históricos, evolução da investigação em RP, abordagens-chave e,
finalmente, uma consideração sobre temas emergentes e futuros.
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Paulo Mefalopulos

Development Communication Sourcebook: Broadening the
Boundaries of Communication.
European Journal of Development Research (Vol. 21). Washington D.C.: The
World Bank, 2008 (244 páginas)
Esta obra visa proporcionar uma compreensão clara do campo da comunicação
para o desenvolvimento e as suas tendências mais recentes. Ilustra porque é que este
campo é importante e como os seus métodos e ferramentas podem ser aplicados
eficazmente para alcançar resultados a longo prazo. São abordados temas com
interesse para todos aqueles que visam o sucesso e sustentabilidade das iniciativas
para o desenvolvimento. Mefalopulos faz uma proposta de um modelo multimodal
para a Comunicação no Interesse Público composto por quatro passos, em que se
combinam os modelos de comunicação, unidirecional e bidirecional.

Richard D. Waters

Public Relations in the Nonprofit Sector.
R. D. Waters, Ed. New York: Routledge, 2015
Esta obra aborda a importância de as organizações sem fins lucrativos desenvolverem
programas estrategicamente pensados para a construção de relações benéficas com os
seus públicos-alvo. No entanto, são várias as limitações com que estas organizações se
deparam, como as restrições orçamentais e de pessoal, que imitam frequentemente a
forma como estas organizações realizam a sua angariação de fundos, a sensibilização
pública ou os seus esforços de ativismo. Esta obra explora uma série de abordagens das
RP e tópicos importantes para a gestão de organizações sem fins lucrativos, incluindo
a gestão de crises, a comunicação para aumentar compromisso e envolvimento, e o
recrutamento e retenção de voluntários e apoio de doadores.
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III. Desenhos de Investigação e
Procedimentos para Monitorização das
Envolventes
Cláudia Silvestre
Fazer perguntas é uma atividade especificamente humana, e desde os
primórdios da história que o homem se preocupa por conhecer e compreender
o mundo que o rodeia. Ou seja, sempre manifestou o gosto por investigar.
(Coutinho, 2014: 5)

Introdução
Quantas pessoas conhecem a nossa organização? Como a conhecem? Associam o
nosso nome às atividades que desenvolvemos no terreno? Como medir o impacto
duma campanha? Qual a opinião dos nossos associados e da comunidade em
geral? O que os media dizem sobre nós? Que informação colocar no site? Como
melhorar a imagem da organização? Estas são algumas das perguntas que fazem
os diretores das organizações e que talvez já tenham passado pela mente do leitor.
Responder a estas perguntas de forma fundamentada é essencial para a tomada
de decisão. Nesse sentido, recorre-se a métodos estatísticos tanto para a recolha de
informação como para a sua posterior análise.
A informação que serve de suporte à tomada de decisão pode ser obtida
através de vários métodos de recolha que incluem entrevistas, questionários,
observação participante, observação indireta e dados documentais. Um dos
mais usados são os questionários. A sua popularidade deve-se à: (i) versatilidade:
são facilmente adaptados a contextos diferentes, sendo usados em inúmeras
áreas de aplicação; (ii) eficiência: permitem avaliar muitas características
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com custos reduzidos e em relativamente pouco tempo; e (iii) capacidade de
generalização: desde que o desenho da investigação contemple esse objetivo,
os resultados obtidos podem ser generalizados.
Devido à sua ampla utilização em diversas áreas como as ciências sociais, a
medicina, a economia, a biologia, entre outras, pode pensar-se que a investigação
por questionário é trivial. Mas não é. Há diversos cuidados a ter, nomeadamente:
como medir a informação que se pretende recolher, como escolher a amostra,
quando e como a inquirir. Este capítulo pretende dar indicações de como se
conduz uma investigação evitando os erros mais comuns, dando especial destaque
ao uso de questionários.

Desenho de investigação
Scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation
of natural phenomena guided by theory and hypotheses about the presumed
relations among such phenomena. (Kerlinger, 1986: 10)

Esta fase, de desenho, é uma fase muito importante pois configura-se o puzzle de
toda a investigação. Deve ser feito um planeamento bem estruturado e desenhado
ao pormenor, com detalhes sobre cada um dos aspetos que se pretende investigar.
O desenho de investigação deve começar com a definição dos objetivos – que é
considerado por muitos autores como o passo mais importante, pois o sucesso
do projeto depende da definição de objetivos adequados e atingíveis. Os outros
passos são a identificação da população e do tipo de amostra (caso seja analisada
uma amostra), a escolha do método de recolha de informação, a realização do
questionário (no caso de ser aplicado um questionário), a análise dos dados, a
interpretação dos resultados e a produção do relatório final (ver figura 1). Em cada
um destes sete passos deve estar indicado o tempo necessário para a sua realização
e os recursos (monetário, humanos e outros) necessários. O tempo associado a
cada um destes passos depende de estudo para estudo e dos recursos existentes; há
estudos que se concluem em poucas semanas e outros que se estendem por muitos
meses. Normalmente o tempo e o esforço necessários para a realização deste tipo
de trabalhos são subestimados, levando a atrasos na conclusão dos mesmos.
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Figura 1 / Representação esquemática dum Plano de Investigação
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Caracterizada pelo baixo custo e pela rapidez de implementação e recolha
associados, a internet é cada vez mais utilizada na investigação de mercado.

Brief, metodologia e questionário
O desenho é a parte mais importante de toda a investigação de mercado. É o alicerce
da investigação e, tal com nos edifícios, se for mal dimensionado, construído com
os materiais errados ou fora das especificações contribuirá para que todo o edifício
fique comprometido. Uma investigação deficientemente desenhada condicionará,
de forma determinante, os seus resultados e as conclusões que dela se poderão
tirar, não apoiando de forma eficaz o processo de decisão da organização.
Das várias etapas do desenho da investigação, saliento três que considero serem
as mais críticas para que aquela tenha sucesso: brief, metodologia e questionário.
(i) No nosso dia-a-dia, o pedido que fazemos mais frequentemente aos nossos

clientes internos, quando nos apresentam a intenção ou a vontade de fazer uma
investigação a determinado tema, é que produzam e nos enviem um brief,
um pedido de investigação estruturado. Este brief tem obrigatoriamente que
incluir um enquadramento (o que conduz à necessidade de realizar o estudo
de mercado), os objetivos da investigação (que dúvidas querem esclarecer, que
hipóteses querem testar), um sujeito de investigação (com quem querem falar)
e a data em que precisam dos resultados (dado de não somenos importância,
na medida em que nos permite gerir prioridades e expetativas).
Este nosso pedido serve dois grandes objetivos: por um lado, garantir que o
brief é pensado e não resultado de um impulso mais ou menos momentâneo e/
ou irrefletido; por outro, dar-nos a nós, equipa de investigação, as ferramentas
necessárias para discutirmos e determinarmos a necessidade, pesquisarmos
fontes secundárias ou complementares e estruturar a investigação da forma
mais adequada. Receber e discutir o brief é, portanto, essencial.

Qual é o problema, ou melhor, a limitação da internet? Em Portugal, apenas
70% das pessoas utilizam a internet e, se a penetração é quase total até aos 45
anos, a partir desta idade cai abruptamente. Logo, se quisermos concluir sobre
a totalidade da população ou sobre faixas etárias mais envelhecidas, o online
apresenta limitações graves. Do mesmo modo, quem está online tende a ser mais
sofisticado, mais equipado, com maiores rendimentos e com mais instrução
do que a população em geral. Se estivermos a discutir processos de decisão e
aquisição ou elasticidades de preço, é correto presumir que os resultados de
um estudo online estarão condicionados pelo universo endereçável por esta
via. Ter consciência das limitações das diferentes metodologias é
essencial para as minimizar no desenho da investigação e para
garantir que os resultados são corretamente interpretados.
(III) Num mundo em que o consumidor é alvo de dezenas de solicitações
diárias de marcas e entidades, com propostas, campanhas, novos produtos
e promoções e, claro, inquéritos dos mais diversos tipos, a disponibilidade
e a atenção para cada uma destas solicitações é cada vez menor. Como
consequência, um dos principais problemas com que nos deparamos
hoje em dia em investigação de mercado é a baixa taxa de resposta a
inquéritos e a elevada taxa de desistência antes da conclusão do mesmo.
Na ansiedade de tudo perguntar, aproveitando cada contacto e otimizando
o investimento, tendemos a produzir questionários demasiado longos,
com perguntas demasiado complexas e com demasiadas opções de
resposta. Não só perdemos respondentes ao longo do caminho, como
duvidamos da qualidade das respostas dadas a partir do ponto de cansaço
e desinteresse. O caminho da simplificação dos questionários é longo
e com muitas barreiras, mas essencial para mais e melhores respostas.

eva marques

(II) O melhor exemplo para ilustrar a relevância e impacto da metodologia
de investigação é o recurso à internet para realizar estudos quantitativos.
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Definir os objetivos requer um estudo prévio que alguns autores designam por
“investigação empírica”. Antes da redação dos objetivos, deve contextualizar-se o
estudo que se pretende realizar procurando trabalhos que já tenham sido feitos na
mesma área de aplicação e fazendo uma análise crítica dos mesmos. Também é
conveniente fazer pequenos resumos ou uma grelha de cada um desses trabalhos.
A grelha deve contemplar os seguintes aspetos: (i) quando e onde foi feito o estudo;
(ii) quais as unidades estatísticas, ou seja, quais são os elementos da população
analisados no estudo (podem ser, e.g.: países, regiões, freguesias, empresas, escolas,
grupos étnicos, grupos socioeconómicos, famílias, pessoas singulares, etc.); (iii) qual
a população e, no caso de ter sido usada uma amostra, qual a sua dimensão e o
método de amostragem usado; (iv) quais os objetivos do estudo e que métodos
foram usados para os atingir; (v) como foi recolhida a informação: se se recorreu
a dados já existentes (e.g., consultando bases de dados) ou se houve necessidade de
recolher informação específica para o estudo a realizar (e.g., através de entrevistas,
questionários, casos de estudo, entre outros); (vi) quais os métodos usados para
analisar os dados; e (vii) quais os pontos fortes e fracos do estudo.
Esta análise de outros trabalhos é importante para se perceber as potencialidades
do estudo e as suas dificuldades, bem como para identificar eventuais limitações.
Também permite definir mais claramente os objetivos da investigação a realizar
e, eventualmente, melhorar alguns pontos fracos encontrados em trabalhos
anteriores.
O objetivo da investigação não tem que ser a produção de um trabalho inovador
ou melhorar um já existente. Pode ser simplesmente replicar um trabalho que se
considere bem estruturado e com uma metodologia adequada ou confirmar um
trabalho usando métodos diferentes.
Os objetivos têm que estar articulados com os restantes passos do desenho
e adaptados aos recursos existentes. Supondo, e.g., que se pretende analisar as
condições de trabalho que certas instituições oferecem, nomeadamente em relação
aos edifícios, talvez se ache que o mais adequado seja fazer observação in loco e
atribuir essa tarefa a uma única pessoa. Mas o que é que se dá se as instituições
que se pretende analisar tiverem uma grande dispersão geográfica, ou se o tempo
e/ou os recursos forem limitados, ou se não for fácil visitar as instalações? Então a
ideia inicial de haver uma pessoa a observar todos os edifícios, que parecia a mais
adequada, na medida em que eliminava a subjetividade associada a diferentes
observadores, não pode ser aplicada. Neste caso, a opção pode passar por fazer
perguntas mais específicas aos empregados, como, e.g., se “Existem equipamentos
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para o controlo da temperatura?”, “Se sim, como os classifica em relação ao
funcionamento?”, “E à quantidade?”, “Quantas casas de banho existem?”, etc. Estas
são informações relevantes para a concretização dos restantes passos do desenho.
O objetivo do estudo é analisar toda a população ou parte dela? Quando os estudos
recaem sobre a análise de toda a população, designam-se por recenseamentos ou
censos. Os censos são um caso particular, já que se referem a recenseamentos
demográficos. Embora a palavra “recenseamento” esteja intimamente ligada ao
censo da população de um país, os recenseamentos abarcam outro tipo de estudos.
Nos casos em que a população é pequena e de fácil acesso, é comum analisar toda
a população (e.g., se a população for constituída pelas pessoas que participaram
numa pequena formação, ou pelas empresas com as quais se tem parecerias, ou
pelos professores do primeiro ciclo de um determinado agrupamento). Em cada
um destes exemplos, assume-se que as pessoas, as empresas ou os professores são
em número reduzido, daí ser plausível analisar a população.

Curiosidades
/ Há registos de censos realizados desde a Idade Média. Estes censos
tinham como principal objetivo avaliar a quantidade de imposto a coletar
e o poderio militar da nação. Consequentemente, a informação relevante
a obter relacionava-se principalmente com a contagem de homens e de
nascimentos.
/ Na área geográfica de Portugal, na altura designada por província
romana da Lusitânia, o primeiro censo de que há conhecimento realizou-se
por ordem do Imperador César Augusto. Atualmente os censos realizam-se
de 10 em 10 anos e o último foi realizado em 2011.
No entanto, na grande maioria dos estudos é impraticável fazer um recenseamento,
devido aos custos associados e ao tempo necessário para o realizar. Por outro lado,
há situações em que tampouco se conhece a dimensão da população – é o caso
da população de imigrantes ilegais, de portadores duma doença rara, de vítimas
de violência doméstica, entre outros. O tempo, o custo e a falta de conhecimento
sobre alguns aspetos da população, nomeadamente a sua dimensão, são alguns
dos motivos que tornaram o estudo por amostragem uma prática frequente.
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Mas, quer se estude toda a população, quer se estude parte dela, é crucial a
definição da população. Pode definir-se “população” como o conjunto de todas
as entidades17 que têm em comum as características relevantes para o estudo. Esta
definição não deve ser ambígua; se definirmos a população, e.g., como sendo a
população portuguesa, ela terá interpretações diferentes consoante o estudo a
realizar. Imaginemos que se pretende estimar a intenção de voto; nesse caso a
população será constituída por todos os portugueses recenseados. No entanto,
se o objetivo do estudo for saber a opinião dos portugueses relativamente a um
determinado produto, a população portuguesa refere-se a outro grupo de pessoas
– refere-se a todas as que residem em Portugal independentemente de estarem
recenseadas e até de terem nacionalidade portuguesa.
A definição da população tem que ser precisa, exata e livre de interpretações.
Ainda relativamente à população, convém ter em atenção que a população alvo
(a que até aqui foi designada por “população”) e a população estudada (aquela
que será usada para selecionar os elementos a pertencer à amostra) podem não
coincidir. Para ilustrar, considere-se, e.g., um estudo em que a população alvo é
constituída pelos desempregados no distrito de Lisboa. Uma das formas de se
obter informação sobre estas pessoas é por recurso aos dados oficiais existentes nos
centros de emprego. Porém, nem todas as pessoas desempregadas se inscrevem no
centro de emprego. Este é um dos casos em que a população alvo e a população
estudada não coincidem, pois, neste exemplo, a população estudada – a que
é acessível – é constituída pelas pessoas desempregadas que estão inscritas em
centros de emprego no distrito de Lisboa – figura 2.
Figura 2 / Relação entre população alvo, estudada e amostra.

População Alvo

amostra

População
Estudada

17

Embora a palavra “população” muitas vezes se refira a pessoas, nem sempre é o caso. A população pode ser, e.g., o conjunto de total de
empresas, escolas, jornais, campanhas, etc. Daí o uso da palavra “entidades”. Em ciências sociais é habitual designar-se por “casos”.
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Depois de identificada a população, e na impossibilidade de a estudar na totalidade,
analisa-se apenas uma parte – uma amostra. Para que os resultados obtidos através
dum estudo baseado numa amostra se possam generalizar a toda a população, é
preciso que essa amostra seja representativa (ou seja, a amostra deve apresentar
características idênticas às da população). No desenho de investigação deve ficar
identificado quais são estas características, para que depois se possa escolher o
método de amostragem adequado. Estes métodos serão abordados mais à frente,
quando tratarmos dos procedimentos para a escolha da amostra. No entanto,
independentemente de se analisar a população ou a amostra, é necessário saber
como recolher a informação.
As opções existentes para a recolha de informação vão desde métodos que
conferem total liberdade ao entrevistador a questionários de respostas fechadas.
Em entrevistas não direcionadas, e.g., é proposto um tema e a pessoa desenvolve-o
à sua vontade; o entrevistador tem pequenas intervenções no sentido de encorajar
o discurso, mas nunca fornece qualquer tipo de orientação. Outro exemplo em
que o entrevistado não está condicionado é a observação não participante – caso
em que o entrevistador apenas observa, não interfere em nada, de modo a que a
sua presença não cause qualquer alteração comportamental. Do lado oposto está
o questionário com questões e possibilidades de resposta previamente definidas – o
que não dá qualquer tipo de liberdade nem à pessoa inquirida nem ao entrevistador.
Entre estes dois extremos há outras opções, nomeadamente: entrevistas direcionadas,
observação participante e questionários com respostas abertas e fechadas. Nos dois
primeiros casos há interação entre entrevistado e entrevistador e ambos têm alguma
liberdade de ação. Quanto aos questionários, quando há perguntas de respostas
aberta, embora a formulação e a ordem das perguntas seja fixa, a pessoa pode
responder o que quiser sem estar condicionada a um conjunto de respostas possíveis.
Quando se opta por um questionário, é necessário escolher a forma de o administrar.
O mais habitual é ser feito por entrevista pessoal direta – por entrevista telefónica,
correio postal ou online. Numa entrevista pessoal direta podem avaliar-se emoções;
quando se mostra um produto, além do entrevistado o poder ver, também tem
a possibilidade de o sentir, cheirar ou saborear. Neste tipo de entrevista é mais
fácil tolerarem-se questionários longos; contudo, é a mais exigente em termos de
recursos.
A entrevista telefónica permite obter muitas respostas em pouco tempo, o que é
especialmente relevante quando existe uma grande dispersão geográfica. No
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entanto, tem uma grande taxa de recusa – e o telemarketing tem contribuído para
o aumento dessa taxa. Neste tipo de entrevista também não é possível mostrar
produtos, nem sequer a sua imagem. Já quando se envia o questionário por correio
postal pode-se usar imagens de produtos; os custos também são reduzidos e o
entrevistado pode responder quando lhe for mais conveniente. As desvantagens
associadas a esta opção são a baixíssima taxa de resposta, a demora no envio das
respostas e raramente se atingir as pessoas com baixa escolaridade.
Nos questionários feitos online é possível anexar vídeos promocionais ou pequenos
filmes. O facto de os custos serem reduzidos, de se obter muitas respostas em pouco
tempo e a possibilidade de se poder colocar questões mais sensíveis são vantagens
adicionais. Algumas das desvantagens do uso das novas tecnologias neste contexto
são a impossibilidade de generalizar os resultados, a dificuldade de contactar
pessoas com baixa literacia ou poucos recursos e o facto de, se não existirem
mecanismos de controlo, a mesma pessoa poder responder mais do que uma vez.
No caso específico do envio do questionário por correio eletrónico, é necessário
ter uma lista de endereços eletrónicos, que habitualmente é a lista de amigos e
conhecidos. Também há a possibilidade de alguns emails serem catalogados como
spam. A escolha entre estas diferentes opções prende-se sobretudo com os objetivos
do estudo e as características da população.
Como já foi referido, um dos métodos mais usados para recolha de informação são
os questionários. As condições práticas da realização dum estudo podem impor
certas restrições relativamente ao conteúdo e à forma do questionário. Quando se
pretende analisar a opinião pública num dado momento, e.g., todo o processo de
recolha e análise de informação tem que ser célere.
Estes casos, em que o tempo é um fator determinante, requerem simplicidade tanto
na conceção do questionário como na recolha e análise das respostas. Por isso, neste
tipo de estudos, os questionários devem ter poucas perguntas, que devem ser de
fácil compreensão e resposta. Isto permitirá recolher muitas respostas em pouco
tempo. Quanto à análise, esta centra-se basicamente no cálculo de percentagens.
Contudo os questionários permitem análises muito mais complexas: e.g., uma
análise de diferentes respostas dadas por uma mesma pessoa, verificando assim
a coerência das respostas; um estudo mais pormenorizado das opiniões; e uma
identificação de comportamentos determinantes que estão subjacentes às respostas
dadas. Para este tipo de estudo mais aprofundado é necessário que o questionário
tenha mais perguntas e que algumas não sejam de resposta direta. Detalhes sobre
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este tipo de questionários, mais elaborados, serão abordados no subtítulo dedicado
especificamente a este tema.
Os últimos pontos a abordar no desenho são o tratamento da informação
recolhida e a forma de a apresentar. Deve identificar-se o software estatístico
que será usado para a análise dos dados e transformar os objetivos inicialmente
delineados em hipóteses operacionais. Se o objetivo é avaliar, e.g., como certos
grupos reagem às sessões de esclarecimento realizadas sobre um determinado
tema, as hipóteses operacionais têm que ser mais específicas – ou seja, é necessário
perceber como vai ser feita a avaliação dos diferentes grupos. Algumas hipóteses
operacionais poderiam ser: se a quantidade de pessoas de cada grupo que assistiram
às sessões foi proporcional ao número de pessoas existentes em cada um dos grupos
populacionais; se a participação durante as sessões foi semelhante em todos os
grupos; se o tempo que as pessoas permaneceram no local após o término da sessão
não diferiu de grupo para grupo.
Finalmente é preciso decidir como será feita a apresentação dos resultados. A
apresentação poderá ser oral e/ou escrita, num contexto informal ou mais formal;
poderá ser feito, e.g., um relatório escrito de carácter científico para apresentação
dos resultados numa conferência. Embora no desenho de investigação apenas
constem as hipóteses operacionais, o tratamento da informação inicia-se com a
descrição dos dados obtidos, onde se faz referência à população, à amostra obtida
(quando se analisa uma amostra), aos métodos usados para a recolha de informação
e se calculam percentagens referentes às características de interesse para o estudo.
Só depois desta análise descritiva é que se testam as hipóteses operacionais.
Quando há necessidade de escrever um relatório mais formal, este deve começar com
o índice, seguido do resumo, da introdução, da revisão da literatura, da explicação
de como foi conduzida a investigação, da apresentação dos resultados obtidos, da
conclusão com discussão e deve culminar com as referências bibliográficas.
Após uma breve descrição dos 7 passos do desenho de investigação, vamos
considerar de forma mais detalhada dois que costumam ser transversais à maioria
dos estudos feitos: a escolha da amostra e a construção do questionário.
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Procedimentos para a escolha da
amostra
Sampling involves decisions about what data to collect and analyse, and where
these can be accessed. Sampling techniques in qualitative research are rarely
probabilistic or random as in quantitative research. (Daymon e Holloway,
2011: 209)

Ao se optar por analisar uma parte da população, deve-se elaborar um plano de
amostragem. Este plano consiste em definir as unidades amostrais, escolher o tipo
de amostragem a usar para saber como identificar os elementos que irão pertencer
à amostra e determinar a dimensão da amostra.
As unidades amostrais podem ser os próprios elementos da população (quando
se tem acesso direto a esses elementos) ou podem ser grupos de elementos que
possibilitem chegar a cada um dos elementos individuais da população. Os
domicílios – como forma de chegar às famílias – ou as turmas – como forma de
chegar aos alunos – são exemplos de unidades amostrais constituídas por grupos de
elementos da população.
Quando se pensa num estudo por amostragem, é comum associar-se a amostras
representativas. Mas todas as amostras têm que ser representativas? Não. Existem
muitos estudos que se baseiam em amostras não representativas. Em ciências
sociais, em particular em relações públicas e em marketing, é habitual haver estudos
baseados em amostras não representativas. Talvez se pergunte: se as amostras
não são representativas, qual é o interesse desses estudos? Para responder a esta
pergunta é necessário saber o objetivo do estudo. Amostras não representativas
podem ser usadas se o objetivo do estudo for conhecer apenas a amostra, realizar
um caso de estudo, um estudo preliminar ou um pré-teste. Quando a amostra é o
meio usado para se conhecer toda a população, ela tem que ser representativa, pois
só assim é possível conferir validade às generalizações que se venham a fazer.
Um caso particular dum estudo amostral é o Focus Group (FG), que tanto pode
ser o objeto principal de estudo como ser um contributo para um estudo mais vasto.
Em pesquisas exploratórias, quando se pretende uma discussão mais aprofundada
sobre determinados assuntos (estabelecer uma relação causa/efeito, avaliar
emoções ou perceber o que especialistas têm a dizer sobre o tema a investigar) é
comum recorrer a um FG. Nestes casos, o FG é considerado o objeto principal
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de estudo. Mas a análise resultante da informação recolhida através dum FG
pode ajudar a formular as perguntas a usar num questionário ou a definição das
hipóteses a testar. Também na fase da análise das respostas a questionários pode
ser necessário recorrer a um FG para ajudar a clarificar determinados resultados
obtidos ou a interpretá-los de forma coerente. Mais pormenores sobre este e outros
métodos podem ser encontrados em Broom et al (2013), onde, no capítulo 11, na
parte dedicada a Métodos de Investigação, existe uma explicação detalhada e com
exemplos de estudos baseados em métodos informais (não probabilísticos) e formais
(probabilísticos).
Geralmente usa-se um Focus Group,
/ num estudo exploratório;
/ quando o se pretende avaliar comportamentos ou emoções;
/ para conhecer a opinião de especialistas sobre o tema a analisar.
As amostras podem ser classificadas em probabilísticas ou não-probabilísticas.
Nas amostras probabilísticas (ou aleatórias), a seleção dos elementos a pertencer à
amostra obedece a regras rígidas e em alguns casos há a necessidade de se ter uma
base de sondagem, ou seja, uma lista, atualizada e exata, de todos os elementos da
população. Estas regras são exigentes e por vezes impossíveis de se cumprir. Por
isso, na prática, as amostras probabilísticas são muitas vezes preteridas a favor das
não-probabilísticas (ou não-aleatórias). Exemplos destes dois tipos de amostragem
encontram-se na tabela 1.
tabela 1 / Métodos de amostragem mais comuns

Tipo de
Amostragem

População
1 grupo

2 ou mais
grupos

Probabilística

Simples ou
Sistemática

Estratificada
ou por Grupos

Não-Probabilística

por
Conveniência
ou Intencional

por Quotas
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Nas amostragens probabilísticas, cada elemento da população tem uma
probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer à amostra. Os métodos
de amostragem mais usuais são: amostragem aleatória simples, sistemática,
estratificada e por grupos.
A amostragem aleatória simples só deve ser usada se a população for
homogénea em relação à(s) característica(s) de interesse que se pretende(m)
estudar. Neste método de amostragem, cada elemento tem a mesma probabilidade
de pertencer à amostra18. Para aplicá-lo, é necessário ter uma listagem de todos
os elementos da população e numerá-los de forma sequencial. Depois geram-se
números aleatórios e os elementos da população correspondentes aos números
gerados são os selecionados para fazer parte da amostra.
A amostragem sistemática pode ser considerada uma variação da amostragem
aleatória simples. Também se assume a homogeneidade da população e os seus
elementos têm que estar ordenados de forma sequencial. A escolha dos elementos é
feita de forma periódica em intervalos regulares.
Nem sempre se pode assumir que a população é homogénea em relação às
características a estudar. Nesses casos, quando se identificam grupos populacionais
com características semelhantes entre si, mas que diferem de grupo para grupo,
pode-se usar a amostragem estratificada ou por grupos.
O primeiro passo para se aplicar o método de amostragem estratificada é a
definição dos estratos. Os estratos são os grupos populacionais, anteriormente referidos
como tendo características semelhantes entre si. Estas características que definem
os grupos ou estratos normalmente estão associados a aspetos sociodemográficos.
A amostra estratificada é constituída pelo conjunto das amostras de cada um dos
estratos. As amostras podem ser selecionadas por um método de amostragem
aleatório simples e costumam ser proporcionais aos estratos populacionais.
A amostragem por grupos é útil quando as unidades amostrais são constituídas
por grupos de elementos e não por elementos individuais. Este método consiste
em aplicar uma amostragem aleatória aos grupos de elementos e depois recolher
informação sobre todos os elementos dos grupos selecionados. As unidades
amostrais são, e.g., as associações e a amostra é constituída por todos os voluntários
das associações selecionadas.
18

Se a dimensão da população for, e.g., igual a 700, então a probabilidade de cada um destes 700 elementos da população pertencer
à amostra é 1/700.
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Nos métodos de amostragem não-probabilísticos, os elementos da população são
selecionados de forma não-aleatória. Estes incluem amostragem por conveniência,
intencional e por quotas. Convém relembrar que os resultados obtidos por estes
métodos de amostragem não podem ser generalizados à população; a amostragem
intencional poderá ser a única exceção.
Na amostragem por conveniência, como o próprio nome indica, os elementos
a escolher para pertencer à amostra são os que estão facilmente acessíveis. É
evidente que este tipo de amostragem nunca é representativo. No entanto, tem duas
vantagens: a rapidez na obtenção dos resultados e a baixíssima taxa de não-resposta.
Quando o investigador escolhe propositadamente um grupo de pessoas que crê ser
adequado ao estudo, então esta amostra designa-se por amostra intencional.
Aqui corre-se o risco de ter uma amostra enviesada, pois os critérios de seleção
baseiam-se na opinião do investigador. Mas, se existirem estudos que confirmem a
representatividade da amostra escolhida, então, neste caso, e só neste caso, é possível
generalizar os resultados.
A amostragem por quotas pode ser considerada a versão não-aleatória da
amostragem estratificada. Além da escolha dos elementos ser feita de forma nãoaleatória, neste método de amostragem as quotas são proporcionais aos elementos
da população. Se, e.g., o género for uma das características usadas na definição das
quotas, e se na população existir 60% de género feminino, na amostra também terá
que existir 60% de género feminino.
Para uma explicação mais detalhada sobre os diferentes métodos de amostragem e
as suas aplicações, ler Vicente et al (2001); em Teddlie et al (2007) encontra-se uma
análise comparativa.

Dimensão da amostra
A dimensão da amostra é um dos fatores que contribui para a qualidade dos
resultados amostrais. Sendo a amostra uma parte da população, os resultados
obtidos através duma amostra nunca coincidem com os da população. Esta
diferença existente entre os valores da amostra e os da população designa-se por
erro de amostragem. O erro de amostragem diminui com o aumento da dimensão
da amostra. No entanto, aumentar o tamanho da amostra nem sempre contribui
para uma diminuição significativa do erro de amostragem. Levanta-se agora a
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questão: o que se considera uma amostra de tamanho adequado? Existem várias
regras para o cálculo da dimensão da amostra, mas todos os autores são unânimes
em levar em consideração os objetivos do estudo e a precisão dos resultados que se
pretende obter. A precisão é a diferença (máxima) entre a estimativa obtida através
da amostra e o verdadeiro valor existente na população. Se, e.g., na amostra a
percentagem de pessoas que já fez voluntariado é 24% e se tivermos uma precisão
de 0,02 (2%), então espera-se que essa percentagem na população esteja entre
22% e 26%.
Na prática, nem sempre dispomos de informação suficiente para calcular a
dimensão da amostra. Nestes casos é comum tomar como referência a dimensão a
usar para uma amostra aleatória simples. Na tabela 2 encontram-se alguns exemplos
do cálculo da dimensão duma amostra aleatória simples para uma confiança
de 95%, quando o parâmetro de interesse é a proporção duma determinada
característica da população e assumindo que a dimensão da população é grande19.
Para as amostragens probabilísticas, existem fórmulas específicas para o cálculo
da dimensão da amostra que diferem consoante o tipo de amostragem. Também
podemos encontrar regras empíricas, como as regras do polegar (Rules of Thumb)
em que a dimensão da amostra está associada ao objetivo do estudo. Um resumo
destas regras encontra-se em Hill et al (2008: 54-58).

tabela 2 / Dimensão duma amostra aleatória simples em função da precisão

19

Precisão pretendida

Dimensão da amostra a recolher

0,01

9604

0,02

2401

0,03

1068

0,04

1068

0,05

385

0,1
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Neste caso usou-se a seguinte expressão n=0,9604/p² para o cálculo da dimensão da amostra, onde n é a dimensão da amostra e p a
precisão da estimativa. A dimensão da amostra terá que ser um valor inteiro e o cálculo da expressão anterior, geralmente conduz a
um número decimal. Quando o número não é inteiro deve ser sempre arredondado por excesso.
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A construção do questionário
The process of producing a questionnaire from a list of well-written
questionnaire items makes evident many underlying tensions in survey design.
Reconciling the needs for precise measurement with the ability to obtain good
response rates is an important part of the questionnaire construction process.
(Dillman in Leeuw et al, 2008: 174)

O questionário é um instrumento rígido quanto ao texto das perguntas, à ordem
pela qual aparecem e por vezes quanto às possibilidades de resposta, por isso
deve ser elaborado cuidadosamente. Essa rigidez é o que permite comparar as
respostas dadas por diferentes pessoas. Para que tal seja possível, é necessário
que as perguntas sejam claras, livres de interpretações, não sugiram nem inibam
uma determinada resposta; no caso de haver entrevistadores, estes devem estar
treinados para dizer exatamente o mesmo, não fornecendo nenhuma informação
adicional.
Como as respostas que as pessoas dão depende da forma como encaram o estudo,
é necessário fazer uma nota introdutória, apresentando a entidade responsável
pelo estudo, identificando o objetivo do estudo e garantindo a confidencialidade
das respostas, quando for caso disso. Embora seja imprescindível, esta nota
introdutória deve ser breve. No final deve agradecer-se sempre a colaboração
prestada. Quando a entrevista é pessoal, e.g. por telefone, o entrevistador deve
começar por cumprimentar e apresentar-se.
Quando usamos um questionário, normalmente estamos numa de duas situações:
ou o questionário já foi aplicado num contexto diferente ou temos que criá-lo de
raiz. Se o questionário já foi aplicado e está em português, é necessário adaptá-lo
à nova população, verificando se as perguntas e as possibilidades de resposta estão
adequadas ao atual contexto. Se o questionário não estiver em português, precisa
ser traduzido e adaptado à realidade portuguesa.
A tradução dum questionário é um processo melindroso, quer devido às diferenças
sociais e culturais existentes entre o país de origem e Portugal, quer devido às
questões especificamente relacionadas com a tradução, nomeadamente as
expressões idiomáticas ou as palavras com mais do que um significado. Por isso,
a tradução deve ser feita em três etapas e envolver pelo menos três pessoas, sendo
que a língua materna duma delas deve ser a língua em que o questionário está
escrito. Também deve envolver sempre profissionais ou especialistas da área do
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estudo que se está a realizar. A etapa 1 consiste em pedir a duas pessoas para
traduzirem, em conjunto, o questionário para português. A língua materna duma
destas pessoas deve ser a língua em que o questionário está escrito. Na etapa 2,
pede-se a uma terceira pessoa para traduzir o questionário de português para
a língua original. Finalmente, na etapa 3, compara-se a versão original com a
tradução feita pela terceira pessoa. Se as duas versões forem muito semelhantes,
então o questionário pode ser aplicado; caso contrário, deve-se fazer as correções
necessárias voltando novamente à etapa 1 – ver o fluxograma na figura 3.
FIGURA 3 / fluxograma do método de tradução

Tradução
Língua original
(Questionário A)

Tradução
Português
(Questionário B)

Português
(Questionário B)

Língua original
(Questionário C)

Comparação
dos questionários
AeC

Os
questionários
são muito
semelhantes?

Sim

Parar

Não

Ao construir um questionário de raiz, é bom ter em mente que não basta um
conjunto de questões bem feitas; é preciso haver coerência no conteúdo e nos temas e
também uma certa habilidade para que as questões motivem as pessoas a responder.
Assim, o inquirido não encara as respostas ao questionário como algo maçador ou
enfadonho, o que impossibilitaria respostas genuínas. Também é importante cuidar
da aparência estética do questionário. Questionários esteticamente apelativos têm
taxas de não-resposta mais reduzidas.
Questionários longos costumam ter taxas de não-resposta ou desistência
elevadas. Mas o que realmente motiva as pessoas a responder é o seu grau
de interesse e envolvimento com o estudo que está a ser feito.
As questões podem ser classificadas em relação ao seu objetivo e forma. Relativamente
ao objetivo, podem ser factuais ou não. Perguntar onde trabalha, a dimensão do
agregado familiar ou se conhece determinada instituição são exemplos de questões
factuais. Quando não são fatuais, as questões podem ser: opiniões, valores, razões,
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preferências, importâncias, satisfações, crenças, atitudes, etc. Alguns exemplos
deste tipo de questões são “Gosta do seu trabalho?”, “Quais são as condições de
acessibilidade do seu local de trabalho?”, “Pensa em aumentar a dimensão do seu
agregado familiar?” e “Considera que a instituição x promove a sua imagem junto
da opinião pública?”.
Em relação à forma, as questões podem ser fechadas (quando o inquirido escolhe
uma ou mais opções de entre um conjunto de possibilidades pré-estabelecidas)
ou abertas (quando o inquirido responde livremente à questão e pelas suas
próprias palavras, fornecendo assim toda a informação que considera relevante
sem estar condicionado às opções existentes, como acontece nas questões de
resposta fechada).
A escolha entre questões abertas e fechadas está obviamente relacionada com os
objetivos do estudo, mas também como a experiência do autor relativamente à análise
estatística das respostas. As questões abertas respeitam a riqueza de pensamento
do inquirido, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Considerase uma vantagem quando a resposta contém informação detalhada e útil para a
análise – mas uma desvantagem se a resposta se afastar do alvo do estudo, for muito
generalista ou muito pormenorizada. O tratamento deste tipo de respostas é sempre
mais moroso e exige alguma experiência, pois requer uma análise do conteúdo da
resposta para posteriormente a codificar. Só depois deste tratamento é que é possível
comparar as respostas dadas por pessoas diferentes. Como ao usar questões abertas
se dá a ideia que se está realmente a ouvir a opinião do inquirido, estas devem ser
usadas em questionários longos, para quebrar a monotonia.
Nas questões fechadas, o tratamento estatístico das respostas é muito mais fácil
e permite uma análise mais complexa. Este tipo de questões deve ser usado
quando se abordam temas sensíveis: havendo uma lista de possibilidades de
resposta, é mais confortável para o inquirido escolher entre as várias opções
fornecidas do que expressar livremente a sua opinião. Quando o objetivo é obter
dados factuais, também é útil usar questões fechadas – pois todas as respostas
serão expressas da mesma forma e, se a lista das possibilidades de resposta for
completa, evitam-se esquecimentos.
Um bom questionário (aquele que tem um encadeamento adequado, em que as
questões aparecem de uma forma tão natural que se assemelha a uma conversa e que
permite a obtenção de respostas válidas e fidedignas) depende mais da experiência do
autor do que do cumprimento de regras associadas à construção dum questionário.
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Embora não exista um método para a construção dum questionário, além das
considerações que já foram feitas até ao momento, também se podem enumerar
alguns princípios que devem ser objecto de reflexão. Estes princípios encontramse na tabela 3.
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/ As questões são compreendidas da forma prevista?
/ As questões são compreendidas da mesma forma por todos?
/ A ordem das questões é considerada adequada?
/ Há perguntas difíceis de entender?

tabela 3 / Princípios a ter em conta na construção dum questionário.

Princípios a aplicar
o questionário deve ser tão curto quanto possível
é necessário levar em conta as convenções sociais
as questões devem ser entendidas
da mesma forma por todos os inquiridos

Princípios a evitar

/ Há perguntas que as pessoas se recusam ou se sentem relutantes a
responder?

não deve haver
repetições despropositadas

/ As possibilidades de resposta associadas às questões fechadas cobrem
todas as respostas possíveis?

as questões não devem ser ambíguas

organizar as questões por assunto

não fazer perguntas
duplas ou tendenciosas

encadear as questões

evitar questões hipotéticas

a linguagem deve ser simples e clara

não se deve assumir certos
pressupostos como adquiridos

dar preferência a questões curtas
ser cuidadoso com as questões embaraçosas
usar questões neutras

eliminar a possibilidade
de embaraço por parte do inquirido

/ Há questões inúteis?
/ O questionário é considerado muito longo?
/ É possível responder às hipóteses a testar?
Estas perguntas ajudam a perceber se o questionário já está pronto para ser aplicado
ou se precisa ser alterado. A menos que as alterações sejam mínimas, é necessário
realizar outro pré-teste – ver figura 4.
figura 4 / Espiral de construção dum questionário.

4
1. formulação das questões

O Pré-Teste
Após a construção do questionário, é necessário validá-lo para verificar se é um bom
instrumento de medida em relação à sua aplicabilidade, à compreensão e clareza
das questões e à obtenção da informação necessária à verificação das hipóteses
operacionais formuladas. É num pré-teste que são feitas estas validações.
Para avaliar a qualidade do conteúdo do questionário, convém pedir ao grupo de
pessoas que irá fazer o pré-teste que, para além de responderem ao questionário,
escrevam notas junto às questões que necessitam de algum ajuste e deem a sua
opinião relativamente ao questionário no geral. Ao analisar a informação resultante
do pré-teste, deve-se considerar as seguintes perguntas:
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2. pré-teste

1

3. reflexão sobre os resultados obtidos

3

4. fazer as alterações
2

Embora nem sempre aconteça na prática, o pré-teste deveria ser feito em duas fases.
Na primeira fase, pede-se a um número reduzido de pessoas para responderem ao
questionário e para se pronunciarem sobre o seu conteúdo. Depois de corrigidos
os eventuais erros existentes no questionário, este é dado, numa segunda fase, a um
número mais alargado de pessoas. Esta segunda fase permite ver se o questionário
é aplicável, se é aceite pela população e se permite atingir os objetivos do estudo.
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Neste capítulo, dedicado ao desenho da investigação e à monotorização, optámos por
abordar como se faz um desenho de investigação em termos gerais, devido à extrema
importância que o desenho tem no decorrer da investigação. Também privilegiámos
a escolha da amostra e a construção do questionário, por considerarmos que são
fatores decisivos para a qualidade da investigação e que nem sempre merecem o
devido destaque nos estudos publicados.

Leituras Complementares

Manuela Magalhães Hill e Andrew Hill

Investigação por Questionário (2ª edição)
Edições Sílabo, 2008 (378 páginas)
Este livro é um guia prático para quem pretende construir um questionário. Além
de abordar as questões de conteúdo e forma dos questionários, também mostra
como se inicia uma investigação, passa pelos vários tipos de amostragem e culmina
com a análise dos dados. Na parte final do livro, encontram-se alguns exemplos de
aplicação com uma análise mais detalhada.

Edith D. de Leeuw, Joop Hox e Don Dillman

International Handbook of Survey Methodology
European Association of Methodology Series, 2008 (549 páginas)
Este livro é uma compilação de textos que abordam os aspetos metodológicos e
estatísticos relacionados com a recolha de dados e sua análise. A nacionalidade
dos autores cobre uma grande área geográfica, o que torna os textos, mais
propriamente os exemplos apresentados, muito ricos e diversificados.
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Carla Galego e Alberto A. Gomes

Emancipação, ruptura e inovação: o “focus group” como
instrumento de investigação
Revista Lusófona de Educação, 2005, 5, 173-184 (12 páginas)
No início, os estudos baseados em conclusões resultantes da análise dum focus group
não eram bem aceites pela comunidade científica. Mas atualmente tem vindo a
mostrar-se um método valioso de recolha de informação. Este artigo começa com
uma breve retrospetiva, faz referência ao papel que um focus group pode tomar na
investigação, mostra as vantagens de utilização, dá algumas indicações quanto à
sua constituição e também de como analisar a informação resultante. (Este artigo
está disponível em: http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/
view/1012, consultado em Setembro de 2016)
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IV. A comunicação com os
colaboradores: um desafio para as
Organizações da Sociedade Civil
Ana Raposo

Resumo
A Comunicação com os Colaboradores é hoje reconhecida como uma função
estratégica, que tem como missão a construção e gestão de relações mutuamente
benéficas entre as organizações e os seus colaboradores/voluntários. Assim,
pretende-se neste capítulo dar a conhecer a função de comunicação com os
colaboradores e os seus desafios, evidenciando os benefícios que os investimentos
neste âmbito podem ter para as Organizações da Sociedade Civil.

Introdução
Ao longo dos últimos capítulos ficou patente que as Organizações da Sociedade
Civil (OSC) têm de lidar com desafios e dinâmicas próprias do habitualmente
designado Terceiro Sector, onde desenvolvem a sua atividade. Ao realizar
uma gestão estratégica da sua comunicação, as OSC, tal como todas as outras
organizações que operam nos mais diversos mercados, têm de estar focadas e
investir num conjunto de áreas e públicos distintos.
A implementação de uma estratégia de comunicação institucional de sucesso
está dependente de uma compreensão profunda do contexto em que a OSC está
enquadrada, de uma definição clara daquela que é a sua identidade organizacional
e de um mapeamento e categorização dos interlocutores com os quais a organização
estabelece direta e indiretamente um conjunto de interações.
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Durante muito tempo, os destinatários prioritários da comunicação das
organizações foram essencialmente grupos de interlocutores externos; no caso
das OSC, os financiadores, potenciais parceiros, entre outros. Contudo, torna-se
progressivamente evidente que os colaboradores e aqueles que colaboram de uma
forma voluntária com uma organização têm um impacto fundamental no sucesso
da mesma, sendo por isso crucial estabelecer relações com este grupo, através da
função de comunicação com os colaboradores (Theaker, 2008).
Assumindo os colaboradores um papel distinto na organização, estando
atualmente mais informados, tendo elevadas expectativas relativamente às suas
carreiras, procurando saber mais sobre a sua organização e estando mais recetivos
ao que estas comuniquem, a comunicação interna é uma área fundamental,
que permite criar envolvimento com este público específico, potenciando um
maior de sentimento de pertença destes em relação à identidade organizacional,
aumentando a sua motivação e, consequentemente, a sua produtividade20.

A função de comunicação com os
colaboradores
A função de comunicação com os colaboradores foca-se na construção e gestão
de relações estáveis e duradouras entre a organização e um dos seus stakeholders
preferenciais, os colaboradores.
A Comunicação Interna consiste em identificar, estabelecer e manter relações
mutuamente benéficas entre a organização e os seus colaboradores de quem
depende o seu sucesso. (Cutlip et al, 1985:315)

Também designada nos países anglo-saxónicos de “comunicação interna”, por
ser a função da comunicação que está centrada naqueles que fazem parte e estão
dentro da organização, a abordagem americana faz referência à comunicação
dirigida para os colaboradores como “Employee Communication”. Com o
esbatimento cada mais evidente que existe entre as fronteiras do que é “interno”
ou “externo” à organização, introduzido pelo desenvolvimento dos novos media,
será aqui privilegiado o uso de “comunicação com os colaboradores” para referir
esta função, pois acreditamos ser a terminologia mais exata (Cowan, 2014).
20

Recomenda-se a leitura do capítulo 5 do livro Organizações expressivas: da identidade à notoriedade, onde é explorado o conceito de
“identidade organizacional”.

90

IV. A comunicação com os colaboradores: um desafio para as Organizações da Sociedade Civil

O próprio termo “colaborador” exige da nossa parte uma curta reflexão, pelo
facto de ser possível encontrarmos designações distintas para fazer referência a
este grupo que tem um vínculo ou relação com uma organização – empregado,
trabalhador ou funcionário. Mais do que encontrar uma justificação para estas
utilizações e aplicações distintas, que podem ser explicadas com múltiplos
argumentos de caráter social, politico ou legal, o relevante aqui é a compreensão
de que estamos a centrar a nossa atenção no grupo de pessoas que têm em comum
o facto de desempenharem funções dentro de uma organização, tendo por isso
uma relação mais próxima e privilegiada com a mesma.
De ressalvar que, no âmbito da comunicação com os colaboradores nas OSC, temos
de estar conscientes que a mesma não pode envolver apenas o grupo de indivíduos
que tem uma relação contratual com a organização, mas deve incluir ainda todos
aqueles que a título voluntário colaboram com a mesma. Para este grupo, que é
muitas vezes fundamental para garantir o funcionamento das OSC, deve ser
pensada uma estratégia de comunicação específica, que garanta que os mesmos
estão informados sobre o que passa na organização e comprometidos com a mesma.
A comunicação com os colaboradores é hoje uma preocupação das organizações
independentemente do seu sector, dimensão ou estado de desenvolvimento (Tench
et al, 2006). É consensual que o contexto em que vivemos atualmente apresenta
características que tiveram impacto nos stakeholders e nos seus comportamentos. As
organizações operam hoje num mundo global, mais complexo, mais competitivo,
onde a velocidade de circulação e o acesso à informação são maiores. Estas
mudanças tornaram os interlocutores das organizações mais informados e mais
exigentes. A juntar a estas alterações, também o espaço de trabalho e o mercado
laboral de hoje são distintos, existindo cada vez mais equipas multidisciplinares,
trabalhando-se longas horas e existindo um foco na performance e na procura de
talentos (Argenti, 2007).
Deste modo, as organizações passaram a focar-se simultaneamente em todos
os seus stakeholders prioritários, deixando de assumir que o grupo de pessoas que
constituía a organização (os seus colaboradores – e no caso das OSC, também os
seus voluntários) não precisava de um conjunto de investimentos de comunicação
específicos, pensados de forma adaptada às suas características particulares (Smith
e Mounter, 2008).
Embora o grupo dos colaboradores das OSC assuma muitas vezes reduzidas
dimensões, os argumentos pelos quais recorremos a processos de monitorização
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e de categorização de stakeholders mantêm-se válidos. Ao definir uma estratégia
de comunicação, esta torna-se mais eficiente se as mensagens forem pensadas
e redigidas de acordo com as características, necessidades e expectativas dos
destinatários das mesmas. Por outras palavras, “um tamanho não serve a todos”;
é fundamental adaptar em cada momento o conteúdo da comunicação à
capacidade da audiência (Tench et al, 2006). Mesmo dentro do próprio grupo dos
colaboradores, é possível categorizar este grupo tendo em conta as suas funções,
responsabilidades, atitudes e níveis de conhecimento (Fitzpatrick et al, 2014).
Do mesmo modo, sabemos que perante os mesmos factos, duas pessoas podem
realizar interpretações distintas, em função da sua experiência e perspetiva de análise.
Por isso, para que se mitigue o risco de interpretações incorretas acontecerem, é
essencial assegurar uma comunicação clara e ajustada aos destinatários.
Por fim, sabemos que a informação flui de uma forma rápida e a quantidade
de informação a que temos acesso atualmente é bastante superior à capacidade
que temos de a absorver. O comportamento de processamento de informação
humano é caracterizado pela atenção limitada e informação seletiva. Por outro
lado, a interpretação da informação pelo homem depende também das suas
características, vivências e experiências e as próprias estratégias de recolha de
informação podem também enviesar a informação que é procurada (Nutt, 1989).
Perante estes factos, a organização, enquanto emissor de informação, tem de
ser relevante e captar a atenção dos destinatários, apresentando conteúdos que
tenham significado. Daí ser fundamental conhecer a audiência e ir ao encontro
das suas expectativas (Fitzpatrick et al, 2014).
Para além do conhecimento da audiência e da redação de conteúdos adaptados à
audiência, outra das premissas para a existência de uma comunicação eficaz consiste na
coerência das mensagens ao longo do tempo e para os diferentes grupos de stakeholders.
Deste modo, os colaboradores, para além de darem vida e corpo à organização,
permitindo que esta exista e produza, são também designados como os “embaixadores”
da organização, na medida em que são fontes de informação credíveis sobre a mesma e
as suas mensagens são difundidas junto de outros grupos de interlocutores.
Ao falar da gestão da comunicação dentro da organização é importante
realizar algumas considerações. Em primeiro lugar, relembrar que, à partida, as
organizações, sendo constituídas por pessoas, são espaços de comunicação, sendo
que os fluxos e trocas de informação acontecem, sejam geridos intencionalmente
ou não. Estando consciente deste facto, a gestão de topo das organizações deve
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assumir a responsabilidade de definição de fontes formais de informação, que sejam
procuradas pelos colaboradores e nos quais estes confiem. Se a organização não
assumir este papel, aqueles que colaboram com a organização, tendo a necessidade
de ter fontes de informação, irão procurar satisfazer esta sua necessidade através
de linhas informais de transmissão de informação (Cutlip et al, 1985).
As organizações, ao não assumirem esta sua função de fontes de informação,
aumentam o risco de circulação de conteúdos imprecisos ou incorretos, o que leva
ao aparecimento de boatos, que podem ter consequências ao nível da motivação e
produtividade dos seus colaboradores (Tench et al, 2006).
Por outro lado, para além da referência às fontes de informação formais e informais
que podem existir dentro da organização, é importante evidenciar que podemos
distinguir dois tipos de fluxos de informação nas estruturas organizacionais: os
associados (i) à comunicação técnica e (ii) à comunicação motivacional – aquela
que faz a organização funcionar e aquela que faz pertencer à organização,
respetivamente (Fitzpatrick et al, 2014).
Não deve ser ambição dos profissionais de comunicação gerir todos os fluxos
de informação que existem dentro das organizações. Dentro destas existem
comunicações especificas e de âmbito técnico, que podem ser redigidas e ser da
responsabilidade dos mais diversos departamentos da organização e que têm em
vista clarificar procedimentos, regras e funções. Por outro lado, existem esforços de
comunicação que devem ser o foco dos profissionais de Relações Públicas, que estão
associados aos investimentos realizados tendo em vista dar a conhecer a organização,
a sua visão, missão, valores, cultura e atividades, através dos quais se pretende criar
um sentimento de pertença do colaborador à organização (Theaker, 2008).
Por fim, é importante mencionar que os fluxos de comunicação podem ser
horizontais e verticais e que têm de ser bidirecionais. Conforme veremos mais
à frente, é fundamental contribuir para que não existam estrangulamentos na
transmissão de mensagens, principalmente das chefias para com os colaboradores
e através de feedback entre os colaboradores e as próprias chefias.
O sucesso da comunicação de uma organização está dependente da existência
de fluxos de comunicação claros, que são geridos estrategicamente, para que
sejam compreendidos de modo eficaz pelos seus destinatários. Em última análise,
pretende-se criar uma “cultura de comunicação” na organização que envolva todos
os que dela fazem parte e que esteja presente em todos os processos da mesma.
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Enquanto função estratégica da organização, à comunicação com os colaboradores
estão associados um conjunto de metas e objetivos. Esta função tem o propósito
de construção de relações bidirecionais, com o objetivo de tornar mais eficiente
a organização e de contribuir para o desenvolvimento da mesma e para que esta
alcance as suas metas.

Deste modo, podem ser distintos os objetivos específicos associados à função de
comunicação com os colaboradores:

Contudo, a comunicação com os colaboradores vai para além da transmissão de
informação sobre diferentes temas aos que colaboram com a organização. Tem
de existir uma relação clara entre aqueles que são os objetivos de comunicação
com os colaboradores e os objetivos corporativos da organização. O modo como é
entendida esta função na organização e a própria posição da mesma na estrutura
organizacional depende do modelo de gestão e do modo como a gestão de topo
entende e valoriza a comunicação (L’Etang, 2008).

/ Promover a participação dos colaboradores, procurando a sua satisfação
com o seu lugar na organização;

Assim, é claro que a existência desta função faz sentido em qualquer organização
independentemente do seu sector, dimensão ou estado de desenvolvimento;
mas o primeiro passo consiste em compreender a organização e os seus desafios
(Fitzpatrick et al, 2014). Por outro lado, é também consensual que os objetivos
específicos de comunicação interna têm de estar alinhados com a estratégia
corporativa da organização e com o contexto da mesma. É possível fazer referência
a alguns dos diferentes contextos/desafios que uma organização pode ter de gerir:

/ Conseguir atitudes favoráveis do colaborador face à organização;

/ Reestruturação;
/ Nova equipa de gestão ou direção;
/ Alteração da identidade;
/ Melhorar a relação com stakeholders;
/ Programas de incentivos;
/ Nova missão, visão, valores;
/ Alteração das condições de mercado;
/ Crise;
/ Legislação;
/ (...)
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/ Manter relações de confiança/credibilidade com o colaborador;
/ Circulação da informação pela organização;

/ Procurar uma continuidade no trabalho;
/ Procurar condições de trabalho saudáveis;
/ Manter um clima de confiança no futuro;

/ Receber feedback dos colaboradores;
/ Entre outros...

Através da comunicação com os colaboradores pretende-se divulgar informação e
dar a conhecer, mas, acima de tudo, pretende-se potenciar e estimular à ação ou
ao comportamento dos colaboradores.
Deste modo, a comunicação com os colaboradores é um processo planeado e
sistemático, focado na informação, persuasão e mudança de comportamentos, e
multidisciplinar, uma vez que implica o contacto com diferentes áreas/departamentos
da organização que são fontes de informação (Fitzpatrick et al, 2014).
Assim, e para que consigamos alcançar sucesso na gestão desta função específica
da comunicação, devemos estar centrados nos resultados desta atividade e não
na discussão do posicionamento na mesma, procurando compreender como
é possível, através desta função, acrescentar valor à organização. Conforme já
referido, não podemos “conduzir de olhos fechados”, temos de conhecer de modo
profundo a nossa audiência, e, para tal, temos de estar conscientes que o processo
de comunicação é bidirecional, sendo importante a transmissão de mensagens, mas
também a prática de uma escuta ativa, que permita ouvir os stakeholders, conhecendo
as suas características, necessidades e expectativas (Fitzpatrick et al, 2014).
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Não existem soluções ou respostas standard em comunicação. Mas é claro e evidente
que é fundamental a utilização de dados na implementação das estratégias e não
deve ser esquecido o envolvimento de todos os agentes que, dentro da organização,
podem e devem assumir um papel como fontes credíveis de informação,
nomeadamente as chefias e os diretores.
A realização de uma gestão estratégica da comunicação com os colaboradores
exige um conjunto de investimentos por parte da organização e surge como um
desafio adicional a juntar a todos aqueles que as OSC já enfrentam. Contudo, o
retorno do investimento é evidente, já que esta função permite introduzir maior
qualidade à informação que circula na organização, uma vez que as mensagens
são mais simples e claras. Por outro lado, a limitação do número de editores e
distribuidores de informação permite uma maior sistematização e uma redução
da quantidade de dados que circulam. Muitas vezes os canais de comunicação até
existem, mas não são potenciados e explorados do modo mais conveniente. Por
fim, lideres/chefias/diretores, quanto assumem o seu papel de comunicadores,
conseguem ter equipas mais motivadas e eficientes, sendo que também a este nível
pode existir um contributo da função de comunicação com os colaboradores para
a organização no seu todo (Quirke apud Theaker et al, 2013).
Sistematizando: a comunicação com os colaboradores traz benefícios para a
organização, na medida em que existe uma maior transparência na partilha de
informação, se reduzem os investimentos em recursos e em comunicação que
não é eficiente, se cria um espaço de diálogo dentro da organização e existe
uma correspondência entre a comunicação e as necessidades e expectativas dos
colaboradores – tornando a gestão mais efetiva e mais eficiente e dando um
sentido à estratégia corporativa da organização (Fitzpatrick et al, 2014).
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Talking to Each Other: The Importance of
Internal Communication
Whether it’s protecting civic space, advocating for human rights, addressing health
priorities, or campaigning for environmental justice, among countless other global
priorities, civil society organisations are working to have a real impact on the many
challenges facing the world. Often, the focus is so exclusively on what is going on
“out there” that what’s going on within the organisation falls to the bottom of our
to-do list. With everyone concentrating on getting work done and achieving the
organisation’s objectives, communicating and sharing information with colleagues
is usually especially overlooked.
Internal communication smooths the way…
Na experiência dos sentidos, o polo objetivo evidencia precisamente a
impossibilidade de traçar uma linha divisória no continuum da experiência: provar
uma maçã é necessariamente consumi-la e dela privar outrem. Nada aqui é
passível de controvérsia: a experiência traz consigo os seus próprios critérios. Ora,
no mundo social, a experiência não existe por si, com necessidade. Significa isto
que se trata de uma experiência descontínua: o que pertence ao público representa
uma cesura com o privado e vice-versa. Fixar uma fronteira assume, pois, os
contornos de uma tarefa a que nenhum grupo humano se pode furtar. Determinar
o que é o interesse público supõe a determinação prévia do que é público, que,
aparentemente, já foi levada a cabo: público é aquilo que não é privado. Uma vez
que o mesmo critério se aplica em sentido inverso, a experiência público/privado
fica afetada de uma contingência radical. Tudo leva a crer que só é possível arrolar
os modos como aquela dicotomia existiu ao longo da história, mas não apurar
critérios normativos, e não meramente descritivos, para definir o público e o
privado e, por conseguinte, ainda mais difícil seria fazê-lo no que diz respeito ao
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interesse público. Sem fundações, construir uma casa afigura-se uma empresa vã.

In this case, a little effort really can go a long way. Good internal communication can:

Yet, internal communication is vitally important. This communication relates
directly to the foundation of our organisations: the people – staff, management,
volunteers, and others – that give at the core of our ability to function. Developing
sound internal communication processes and evaluating these processes on a
regular basis is the same as making sure your car runs smoothly and is serviced
regularly. If the many different pieces of your car do not fit smoothly together, you
will not get where you are going very quickly, if you get there at all.

/ Provide people with information needed to do jobs effectively and
efficiently;

Similarly, if the people that make up your organisation do not work together
effectively, your organisation will not achieve its objectives as fast, if at all. An
internal communication strategy is the key to ensuring a cohesive organisation
focused on achieving its goals and objectives. Your internal communication strategy
should emerge from, and be guided by, your organisation’s overall strategic plan.
This is because strategic internal communication is simply a step towards helping
your organisation achieve its aims more effectively.

/ Improve performance by providing clear standards and expectations,
giving people feedback on their performance, and encouraging people to
motivate each other;

More than words…
Internal communication isn’t just about the “official” channels of communication
within an organisation, such as internal newsletters, notice boards or staff meetings.
It’s also not a process that goes from the top, the chief, to the bottom, the intern.
Rather, internal communication refers to the almost constant interactions within an
organisation that convey meaning. Therefore, internal communication is both about
making the best use of planned communication opportunities, such as meetings, email
groups, intranets, etc., and understanding the very casual forms of communication
such as gossip, pleasantries and body language, and everything in between.
With civil society organisations being such hives of activity, how can time be carved
out for improving internal communication? The better question is, how can it not?
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/ Promote integration, to reduce duplication and maximize resources;
/ Keep up morale by addressing concerns, helping to maintain a shared
vision and a sense of ownership in the organisation, and taking the pulse of
the organisation/staff member;

/ Foster innovation by creating spaces for new ideas and ways of working.
Tools and Tactics to consider
Your internal communication strategy should emerge from, and be guided by,
your organisation’s overall strategic plan. After all, your internal communication is
simply a step towards helping your organisation achieve its aims more effectively.
To get started, ask yourself:
/ What are the tools and tactics we are currently using? How effective are they?
/ What are the different kinds of messages, information, we want to share, i.e.,
Information about the activities different projects/teams are undertaking,
advisories on key upcoming events or launches, employee human resources
information, etc. For each of these, begin to plot the best way to reach the
people who need the information.
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A evolução da comunicação com os
colaboradores

/ What technology is available to us? How can we better use technology?
/ How can we get creative? Internal communication doesn’t have to be
boring – lighten it up where you can to keep everyone in better spirits.
/ Have we included staff in planning and implementation? People know
what, when, and how they need information, so involve your staff and team
members at every stage. If you’re doing it on your own, you’re doing it wrong.
After all, the whole idea is to encourage everyone to be communicating
as senders and receivers, so kick off your internal communication strategy,
with some good internal comms to get everyone’s ideas and opinions.

CIVICUS

Tem existido pouco investimento na realização de trabalhos de investigação sobre
a história e a evolução da comunicação com os colaboradores. Mas é consensual
que estamos perante uma função que, nas últimas duas décadas, tal como a
própria atividade de Relações Públicas, evoluiu de um papel tático para um papel
estratégico.
Conforme já referido, durante muito tempo o foco das organizações foram
os stakeholders externos à mesma e os esforços de comunicação dirigidos aos
colaboradores desta apenas surgiam de modo esporádico, associados a momentos
de crise, o que se tornava pouco eficientes. Contudo, como vimos, com a mudança
dos contextos a comunicação com os colaboradores foi crescendo em dimensão,
acedendo a mais recursos e assumindo um papel cada vez mais relevante na
organização.
Para Grunig et al (1984), é possível identificar 4 fases de evolução da comunicação
com os colaboradores, que coincidem com os Modelos de Evolução das Relações
Públicas. De acordo com os autores, durante os anos 40 o objetivo da organização
face aos seus colaboradores consistia em manter os seus empregados distraídos
e entretidos; na década de 50 torna-se evidente que os empregados devem ser
informados de tudo o que se passa na organização, passando o foco a ser a
informação; nos anos 60 surge a necessidade de persuadir os colaboradores; e, por
fim, nos anos 70/80 as organizações passam a dar mais importância ao colaborador,
vendo-o como um parceiro. Tal como os modelos de Grunig e Hunt, podemos falar
de 4 eras de evolução desta função, que não são mutuamente exclusivas e ainda
hoje podem ser identificadas nas organizações. Atualmente, falamos de nova era
na comunicação com os colaboradores marcada pela competição pelos melhores
talentos e pelo envolvimento com a identidade da organização (Theaker, 2008).
Para Yaxley e Ruck (in Ruck, 2015), a comunicação com os colaboradores surge
associada na - Era das publicações internas (séc. xix/xx) – sendo uma função
que nasceu ligada ao jornalismo corporativo, num período de industrialização
da sociedade e em que se procura substituir a perda do contacto pessoal entre o
trabalhador e o empregador e se recorre a publicações corporativas como um meio
de comunicação entre a organização e os seus elementos. Falamos de publicações
redigidas e editadas pela organização, que tinham muitas vezes o nome da

100

101

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

IV. A comunicação com os colaboradores: um desafio para as Organizações da Sociedade Civil

organização na sua designação, envolvendo algumas delas os seus colaboradores
na redação das mesmas.

podendo esta função ser o fim da linha e aparecer quando é preciso dizer alguma
coisa a alguém num momento de crise ou num contexto específico.

Num segundo momento designado de Propaganda ou Liberdade, o dilema
editorial – surge na medida em que o aparecimento das publicações corporativas
foi sinónimo do reconhecimento da importância da comunicação com os
colaboradores. Com a evolução das mesmas surge um dilema editorial entre o
ponto de vista da organização e daqueles que assumiam a função de comunicação
com os colaboradores que se viam como “jornalistas”, que tinham o desafio de
no papel que assumiam deviam ter uma perspetiva das RP, que devia favorecer a
comunicação interpessoal e não a comunicação de massas.”

Conceitos fundamentais na comunicação
com os colaboradores: processos
de mudança, liderança, cultura
organizacional e ‘employer branding’

Os anos 80 e 90 foram períodos de mudança na economia global, muito motivada
pela tecnologia; daí este período ser designado como: Novas tecnologias e novos
desafios. Passou a existir uma maior concorrência no mercado e os colaboradores
começam a ter a expectativa de que a organização pode resolver os seus problemas
e procuram mais informação (questões associadas a privatizações, saúde...).
Começa a surgir a noção de “feedback” e a necessidade de mudança no modo de
entendimento da função da comunicação com os colaboradores de produtores de
publicações internas para gestor de relações.
Por fim, na primeira década do milénio existiu uma evolução exponencial a nível
tecnológico e no modo de gestão do mercado laboral, chegando à era do Social Media
e Employee Engagement. O crescimento da internet e dos social media transformou a
forma como as organizações comunicam para o exterior e, consequentemente, as
metodologias de comunicação utilizadas dentro das organizações.
Em suma, na evolução da função da comunicação com os colaboradores podemos
destacar dois grandes momentos: “Tell and Sell” – baseado em conhecimentos
jornalísticos utilizados para informar os colaboradores e em publicidade e eventos
para persuadir os colaboradores – e “Engage and Consult” – durante a qual existe
a utilização dos social media e dos contactos pessoais para incluir os colaboradores
na criação da comunicação e para influenciar a mudança da natureza do trabalho
e o aumento da transparência que é requerido do século xxi (Ruck, 2015).
A função de comunicação com os colaboradores evoluiu de uma função técnica
para uma função estratégica, que requer atualmente maior maturidade e
profissionalismo no seu exercício. Por outro lado, esta função tem de crescer para
estar mais próxima da gestão e da tomada de decisão, sendo que, para que exista
uma comunicação efetiva, é necessário existir uma abordagem holística, não
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O entendimento da comunicação com os colaboradores enquanto função
estratégica da organização eleva a sua prática a um nível de complexidade superior,
uma vez que implica um conjunto de processos de investigação, planeamento,
implementação e avaliação.
Assim, para que se consiga definir uma estratégia de comunicação adequada à
organização e às necessidades e expectativas daqueles que com ela colaboram, é
fundamental que exista uma compreensão profunda da mesma, nos mais diversos
âmbitos: contexto, história, identidade organizacional, estratégia corporativa,
características dos colaboradores, entre outros.
Sendo as organizações sistemas abertos, constituídos por um conjunto de
elementos que interagem entre si e com o ambiente, que têm em vista alcançar
um conjunto de objetivos e o melhor equilíbrio entre todas as partes (homeostase),
a mudança surge como um agente sempre presente na rotina da organização. Se
estes processos sempre estiveram presentes, tornam-se mais recorrentes perante as
características da sociedade a que já fizemos referência: globalização, competição
e desenvolvimento das novas tecnologias, como refere Elving: “A única coisa
constante nas organizações é a sua constante mudança” (in Theaker, 2008: 238).
Os processos de mudança na organização devem ser geridos e planeados de uma
forma integrada entre a gestão de topo e as diferentes equipas da organização que
estão envolvidos nos mesmos. Deste modo, sendo a comunicação da mudança
um dos elementos que pode contribuir para o sucesso dos mesmos, a função de
comunicação com os colaboradores assume um papel fundamental neste âmbito.
As mudanças podem ter diferentes origens, abrangências e dimensões. Estas
podem surgir de decisões intencionais da gestão de topo da organização
relativamente a determinados assuntos – reestruturações, aquisições, tecnologia,
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processos, mudança cultural entre outros. Por outro lado, podem ser planeadas ou
não planeadas e podem ter um maior ou menor impacto na organização, tendo
em conta o número de pessoas que estão envolvidas na mesma.
Os seres humanos têm tendência a criar hábitos e a viver com base em rotinas;
por esta razão, as mudanças criam incerteza nas pessoas, que interpretam as
alterações em curso como uma ameaça à sua estabilidade. Por outro lado, é possível
identificar um padrão de evolução do comportamento dos indivíduos desde que se
vêm confrontados com uma situação nova, que incluí várias etapas até se aceitar a
realidade distinta da que era tida até então (Fitzpatrick et al, 2014).
Embora tenhamos esta tendência para preferir a estabilidade ao caos e seja possível
descrever a forma como os indivíduos reagem à mudança, existem pessoas que se
adaptam mais facilmente a estas realidades do que outras. Assim, é importante
identificar aqueles que são os agentes da mudança, os que acompanham as
tendências e seguem a maioria e aqueles que acabam por ser bloqueadores do
sucesso da mudança (Ruck, 2015).
Para que se consiga fazer uma gestão eficiente da mudança, é necessário definir
um plano de ação em que uma comunicação clara e transparente e o envolvimento
das pessoas impactadas pela mudança surjam como elementos estruturantes do
processo (Theaker, 2008). Temos de estar cientes que as organizações ganham
vida através das suas pessoas e, por isso, mudanças práticas ao nível da organização
(seja de processos, regras ou tecnologia) implicam transformações nos próprios
colaboradores (Fitzpatrick et al, 2014).
Nestes momentos, a utilização dos canais de comunicação com os colaboradores
formalmente definidos (como reuniões presenciais, emails, newsletters, intranets,
entre outros) revelam-se manifestamente insuficientes. Perante a complexidade
associada aos processos de mudança, os líderes da organização assumem um papel
relevante, enquanto comunicadores e agentes promotores da própria mudança
(Cowan, 2014).
Desta forma, surge o segundo conceito fundamental no âmbito da comunicação
com os colaboradores que queremos evidenciar – a Liderança. Independentemente
da sua dimensão, as organizações são habitualmente geridas enquanto estruturas
hierárquicas que funcionam com base em linhas de reporte verticais e pressupõem
a existência de diferentes níveis de funcionamento.
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É responsabilidade da função de comunicação com os colaboradores definir, em
conjunto com a gestão de topo da organização, qual a estratégia de comunicação
a implementar e quais as mensagens a transmitir aos que com ela colaboram nos
diferentes contextos e momentos. Contudo, os diretores, líderes de equipa ou as
chefias em geral, dentro da organização, assumem um papel essencial como fontes
de informação das suas equipas. Apesar de existir uma orientação geral para toda
a organização, as pessoas tendem a ter como referência aqueles a quem reportam.
Deste modo, os colaboradores que assumem o papel de responsável por uma
equipa, mesmo que de reduzida dimensão, deverão estar conscientes das ações
que tem de empreender junto destes indivíduos enquanto líderes e ponto de
referência. Estes devem assumir responsabilidades ao nível da gestão de pessoas
e, consequentemente, ao nível da comunicação, reforçando e transmitindo as
mensagens-chave definidas pela gestão de topo da organização.
Apesar de este facto ser evidente, um dos grandes desafios que se vive nas
organizações consiste no eliminar dos bloqueios na transmissão de informação
que são criados pelos líderes, ao não assumirem a sua responsabilidade ao nível da
comunicação com as suas equipas.
Para além de agentes de mudança e de fontes de informação credíveis nestes
processos, os líderes da organização assumem também um papel relevante ao
nível da transmissão dos valores da cultura organizacional.
O conceito de “cultura organizacional” surge habitualmente associado a estudos
no âmbito do comportamento organizacional e apresenta-se como um conceito
complexo e multidimensional, sobre o qual é possível identificar diferentes
definições e abordagens (Ruck, 2015). A cultura organizacional é aqui entendida
enquanto o conjunto de valores, práticas, símbolos, hábitos, tradições, mitos e
crenças que emerge, perdura, é partilhado e transmitido entre aqueles que fazem
parte da organização e que orienta o seu comportamento (Cutlip et al, 1985).
The costumary and traditional way of doing things, which is shared to a greater
or lesser degree by all members, and wich the members must learn and at least
partially accept in order to be accepted into the services of the firm. ( Jaques,
apud Ruck, 2015: 15)

Embora alguns autores afirmem que a cultura organizacional não existe,
defendemos aqui as abordagens que posicionam a cultura organizacional enquanto
o conceito que está diretamente associado ao de “identidade organizacional”
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e que surge como um dos elementos que permite distinguir as organizações
umas das outras, uma vez que incorpora em si aqueles que são os traços base da
personalidade da organização (L’Etang, 2008; Cowan, 2014).
Em suma, a cultura organizacional e a identidade da organização são elementos
tendencialmente estáveis, mas não imutáveis, nas organizações, fundamentais para
diferenciar as organizações e para criar um sentimento de pertença entre aqueles
que a constituem (Ruck, 2015). Deste modo, quando falamos em integração de
colaboradores ou também voluntários, estes elementos são questões estruturantes
a comunicar às novas pessoas e devem ser partilhadas e vividas pelos líderes,
enquanto exemplo e referência para os colaboradores (Argenti, 2007; Smith e
Mounter, 2008).
Note-se que o conceito de “cultura organizacional” não deve ser confundido
com o de “clima organizacional”, associado à realização de pesquisas de
carácter quantitativo e qualitativo, que têm como objetivo conhecer o contexto
da organização e que são realizadas no âmbito de momentos de investigação ou
avaliação de processos de definição estratégica (L’Etang, 2008).
Associada à necessidade de diferenciar as organizações umas das outras, de criar
um sentimento de pertença dos colaboradores com a organização e de captar os
melhores talentos para as organizações, surge a noção de “Employer Branding”
(Barrow et al, 2005).
Do ponto de vista externo, as organizações focam-se habitualmente na definição de
uma identidade organizacional, que lhe permita definir qual é o seu posicionamento
e como estas querem ser vistas e entendidas pelos seus stakeholders. O conceito de
“Employer Branding” – ou de “marca interna” – representa a criação de uma
identidade específica para a comunicação com os colaboradores, que deve estar
alinhada com aquela que é a identidade organizacional que é comunicada para os
demais stakeholders da organização.
Considerando a globalização e os elevados níveis de competição que existem,
numa perspetiva de captação de talentos e de definição dos valores e traços-chave
a serem partilhados por aqueles que fazem parte da organização, este conceito
começa a ser implementado pelas organizações das mais diferentes dimensões e
sectores, seja a nível nacional como internacional.
O Employer Branding surge como um ativo que é comunicado e vivido pelos
elementos da organização e que deve ser expresso de um modo coerente em todos
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os suportes de comunicação com os colaboradores. Tal como progressivamente se
tornou evidente que era fundamental ter uma identidade de referência do ponto
de vista interno, coerente com a que é comunicada externamente, assim também
a consciência de que é necessário investir em suportes de comunicação específicos
para os colaboradores é hoje uma realidade (Barrow et al, 2005).
As mensagens transmitidas pela organização devem estar de acordo com as
necessidades e expectativas da audiência. Desta forma, devem ser criados e
desenvolvidos suportes de comunicação específicos com aqueles que colaboram
com a organização. Seja recorrendo aos canais tradicionais offline ou aos que agora
podemos criar a partir da exploração das potencialidades das novas tecnologias
– cartas, emails, reuniões presenciais, road shows, intranet, newsletters, entre outros
(Fitzpatrick et al, 2014).
O relevante é compreender que devem ser definidos e dinamizados suportes
de comunicação que funcionem como fontes de informação credíveis para os
colaboradores da organização e que possam também ser utilizados para envolver
os mesmos com a identidade da organização.
Em suma, a função de comunicação com os colaboradores deve ser gerida de
modo estratégico, sendo definidos os caminhos que permitem contribuir para
que a organização alcance as suas metas e garanta a sua sustentabilidade. Por
outro lado, é necessário acompanhar os processos de mudança que vão surgindo
da organização, apoiando os envolvidos a encontrar as melhores soluções do
ponto de vista da comunicação. Nestes momentos, é relevante que se conheça
a cultura organizacional de modo profundo e que se use como referência os
traços identitários da organização, que são expressos no atualmente designado
“Employer Branding”.

Boas práticas e tendências sobre
comunicação com os colaboradores
A função de comunicação com os colaboradores, conforme afirmado ao longo do
presente capítulo, tem vindo a posicionar-se enquanto uma atividade estratégica
das organizações, independentemente do sector em que estas desempenham a
sua atividade.
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Esta evolução no entendimento da comunicação com os colaboradores tem sido
acompanhada por um aumento do número de trabalhos científicos e investigações
realizadas neste âmbito e da criação, a nível nacional e internacional, de
organizações profissionais e associações relacionadas com a função, nomeadamente:
o Observatório de Comunicação Interna e Identidade Corporativa, a Associação
Portuguesa de Comunicação de Empresa (APCE), a European Association for Internal
Communication e o Institute of Internal Communication.
Estas organizações nacionais e internacionais têm realizado investimentos na
dinamização de investigações e da entrega de prémios anuais que distinguem as
boas práticas das organizações ao nível da comunicação com os colaboradores. De
referir que estes reconhecimentos têm vindo a ser atribuídos a organizações dos
mais variados sectores da sociedade.
Também ao nível da Acreditação existem iniciativas a destacar, como a proposta
pela Melcrum – Smarter Internal Communication, que apresenta o programa “The
Accredited Internal Communication Program”, que, para além de atribuir uma
acreditação específica, nos permite aceder a uma análise daquelas que devem ser
as competências-base dos profissionais que desempenham a sua atividade nesta
área de intervenção.
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Por fim, de referir que a função de comunicação com os colaboradores tem nos
próximos anos grandes desafios associados. Por um lado, à aplicação das novas
tecnologias na comunicação dentro das organizações, existindo atualmente meios
de comunicação online específicos para a comunicação dentro das organizações,
como, e.g., a rede social interna Yammer. Por outro lado, a nova geração que está agora
a começar a entrar nas organizações, habitualmente designadas por Millennial’s
Generation, exigirá um repensar das estratégias de comunicação implementadas,
que têm de ir ao encontro das características deste grupo e, simultaneamente,
fazer sentido para os restantes colaboradores da organização, que pertencem a
gerações diferentes e estão em ciclos de vida também distintos.
Em suma, esta é uma função essencial dentro das organizações, que se foca num
grupo de indivíduos cada vez mais exigente e absolutamente essencial para o
sucesso das organizações. Deste modo, apesar dos investimentos adicionais que a
gestão dos colaboradores exige para a organização, o valor acrescentado que esta
traz para a mesma é evidente.

Importante é também destacar o facto de que, sendo a comunicação com os
colaboradores uma função que assume o papel de gestão da informação que é
difundida pela organização, a sua relação com outras funções – como sejam a
comunicação corporativa ou os recursos humanos/gestão de pessoas – é cada vez
mais próxima, existindo, inclusivamente, algum esbatimento entre as fronteiras
destas áreas de intervenção.
A adaptação do conceito de “identidade organizacional” à comunicação com os
colaboradores, expressa através da criação do termo “Employer Branding”, leva-nos
a outro assunto que atualmente merece a atenção das organizações – o Employee
Engagement. Tendo-se tornado evidente que, além de uma relação contratual/
monetária com a organização, os colaboradores estabelecem também uma ligação
aos seus próprios valores, considerou-se relevante medir, através de um conjunto
de metodologias, qual o envolvimento que estes têm com a organização. Falamos
de estudos que procuram aferir não só o clima organizacional e a motivação dos
colaboradores, mas também o seu comprometimento com a organização, que
poderá ser um elemento a ter em consideração na tomada de decisão sobre a
permanência ou não na organização.
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Leituras Complementares

Paul Barton

Maximizing Internal Communication – Strategies to turn heads, win
hearts, engage employees and get results
Aviva Publishing, 2016 (204 páginas)
Este livro apresenta um conjunto de princípios, metodologias e exemplos práticos
sobre a função de comunicação com os colaboradores, sendo um manual
interessante para quem tem o desafio de criar e/ou gerir esta função numa
organização.
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V. PARA ALÉM DAS DICOTOMIAS: MASS MEDIA
E SOCIAL MEDIA
Nuno da Silva Jorge
Nada é mais inadequado nos dias que correm do que se falar em comunicação
digital. Não que o “digital” não faça parte das nossas vidas, mas porque se entranhou
de tal forma que os limites se tornaram pouco claros e de difícil perceção. Talvez
seja mais exato dizer-se que não existem limites, não porque do ponto de vista
estritamente técnico eles não sejam identificáveis, mas porque naquilo que é a
compreensão do mundo deixaram simplesmente de existir.
Para todos os efeitos, a Comunicação, escrita aqui propositadamente com letra
maiúscula, lida diretamente com a nossa compreensão do que nos rodeia e é
essa que deve orientar o olhar de todo o profissional que lide com as relações de
influência entre as organizações e os seus públicos, quer seja numa área comercial,
institucional ou de advocacy. As relações públicas são uma forma de olhar para
estas relações de influência e, mais do que um conjunto de ferramentas ou táticas,
proporcionam uma interpretação estratégica sobre a realidade comunicacional
das organizações. Funcionam como uma forma política de compreensão de
significados e de construção de influência.
É nestas duas premissas que este capítulo se baseia. Por um lado, na transformação
que o chamado “digital” introduziu nosso quotidiano; por outro, na interpretação
da sua diluição a partir da “lente” das relações públicas. Hoje, não é possível
pensar-se uma estratégia de comunicação sem equacionar uma única realidade,
de um único ecossistema mediático, cada vez mais “social” e menos massificado.
Este capítulo apresenta o olhar sobre esse mesmo ecossistema, para que seja
possível construir estratégias de comunicação para além da dicotomia mass media
e social media.
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A DISRUPÇÃO DA INTERNET
Em 1999, o livro “Cluetrain Manifesto” (Levine et al, 2009) indicava que a
internet iria alterar para sempre a forma como as organizações comunicariam.
Torná-las-ia mais “humanas” ou, se quisermos, faria com que se voltasse às
origens da comunicação entre seres humanos, deixando cair a massificação
indiferenciada que tinha caraterizado o último século. E, contra a resistência
dos mais céticos, o que no final do séc. XX aparentava ser uma mera
profecia, tornou-se, hoje, uma realidade. A frase inicial do referido livro –
“deu-se inicio a uma poderosa conversa global” – é, talvez, a verdade cada
vez mais iminente para as organizações, que lutam pelo reconhecimento da
sua missão num espaço mediado com fronteiras cada vez menos geográficas
e mais intelectuais.
Mas a ideia de “conversa” é a chave da pertinência o Cluetrain Manifesto. É o
mote para a descrição das alterações provocadas pela internet e é relembrado
naquela que é, talvez, a mais emblemática frase da obra: “os mercados são
conversas”. Esta frase remete para a passagem de um paradigma de monólogo
em que um grita para muitos, para uma situação em que muitos se relacionam
com muitos de forma bidirecional e simétrica. Ou seja, remete para a passagem
do paradigma dominante dos mass media, para um certo de regresso às origens
remasterizado pelas possibilidades que a tecnologia permite.
Essa passagem constituiu o que se veio a apelidar de quarta revolução
mediática (Balnaves et al, 2009: 12), ou seja, a internet enquanto elemento
comunicacional disruptivo. Após a introdução do alfabeto, da imprensa e
da difusão, a internet veio proporcionar mais um ponto de viragem histórico.
Mas se os caracteres permitiram a passagem de conhecimento, e a imprensa
e a difusão a sua massificação, primeiro impresso, depois em som e imagem
em movimento, a internet trouxe uma nova panóplia de possibilidades. Não
foi apenas o quebrar as barreiras temporais e geográficas que as outras
revoluções mediáticas proporcionaram, permitindo um maior acesso à
informação de um número superior de pessoas; foi a permissão da interação
em grande escala entre emissor e recetor que alterou a regulação das relações
comunicacionais – em especial após o advento da popularização da web 2.0,
que marca a passagem de uma internet de consulta para uma dinâmica social,
em finais dos anos 90 com a introdução dos blogs em texto, em fotografia, ou
das plataformas de chat, como o IRC. Uma alteração que ficou popularizada
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com a utilização do termo web 2.0, que se refere à segunda geração de
serviços baseados na internet, que estão abertos à colaboração e a níveis altos
de interatividade. O termo tornou-se popular depois de uma conferência de
O’Reilly em 2005 e do artigo posteriormente publicado no seu site (O’Reilly,
2005), mas que havia sido anteriormente cunhado por DiNucci, num artigo
intitulado Fragmented Future, onde escreveu que a
web como conhecemos, que se descarrega numa janela de um browser de uma
forma essencialmente estática, é apenas um embrião da web que está para
chegar. Os primeiros fragmentos da web 2.0 estão a começar a aparecer e
estamos apenas a começar a perceber como este embrião poderá desenvolver-se.
(DiNucci, 1999: 221).

Hoje, e ao contrário da web estática, a informação não está apenas disponível:
os indivíduos têm a possibilidade de a criar, recriar e partilhar entre si e
em larga escala. O simples facto de qualquer pessoa com um dispositivo
ligado à internet ser capaz de criar conteúdos ou ser uma fonte de informação
para milhares, se não milhões, de pessoas, altera por completo as dinâmicas
e possibilidades de comunicação. O que Naughton (2012) chama de “era
de Zuckerberg” – fazendo uma transposição da invenção da imprensa de
Gutenberg para o criador da empresa Facebook – deu origem a um espaço
mediático mais complexo e fragmentado, com dinâmicas sociais próprias e
não antes vistas em tão larga escala ou velocidade. São mais pessoas, mais
envolvidas e com maior poder de decisão sobre o que é criado, o que é
consumido e o que, inversamente, é engolido pela imensidão de conteúdos,
acabando esquecido.
Mas será que a internet está realmente a provocar alterações no modo como
nos relacionamos? Terá a passagem do analógico para o digital alterado as
nossas vidas? A tecnologia nada faz, apenas permite novas possibilidades.
A massificação da internet tornou apenas mais explícita a linguagem e os
comportamentos que já se encontravam enraizados e que foram libertos pelo
potencial tecnológico. As possibilidades tecnológicas tornaram-se assim num
bode expiatório que mascara os medos relativos às mudanças interpessoais e
às estruturas sociais que já se encontravam em marcha (Krotoski, 2014).
É relativamente fácil ser-se tentado a cair no erro do determinismo tecnológico,
pois as mudanças são significativas. Mas a tecnologia traz-nos apenas novas
possibilidades. Ou, como referiu Castells (2005: 17): “A sociedade é que dá forma
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à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que
utilizam as tecnologias”. São os humanos que escolhem o que fazer com ela e
moldam-na consoante as suas expectativas e vontades. O determinismo tecnológico
é uma falácia na qual um profissional de comunicação não pode cair.
Mas a tecnologia permitiu um outro ponto fundamental para comunicação
das organizações: a visualização de comunidades conceptuais, unidas
por expectativas e valores comuns, que superam as suas barreiras
sociodemográficas. Se uma comunidade física é tangível, tem fronteiras
definidas, membros e ativos. Uma comunidade conceptual é confusa e pouco
definida: não pode ser vista, tocada ou saboreada. Ou, não podia, até a
internet lhe ter feito prova.
A internet proporcionou, ainda que não a criação de novas comunidades
conceptuais, o primeiro teste empírico à sua existência. A comunidade, online
ou offline, compreendida pela forma como as pessoas comunicam, vê na web
a remoção das suas restrições normativas do mau comportamento e coloca
os nossos instintos à prova. A web removeu as barreiras físicas e potencializou
comportamentos positivos dentro e negativos fora do grupo (Krotoski, 2014).
Assim, podemos assumir que o impacto da internet é o resultado do aproveitamento
das suas possibilidades pelos humanos, resumindo-o da seguinte forma:
Impacto
da internet

Positivo

Negativo

Iniquidade

Acesso à informação
facilitado pelo uso de computadores

Padrões de acesso
dependem da literacia digital

Comunidade

Novas formas de integração através
de comunidades virtuais que não são
definidas por um local físico

Atividades online tornam-se obstáculos
para interações da vida real; Declínio do
capital social formado por comunidades
definidas por locais físicos

Novas oportunidades de participação
política; Maior troca e deliberação sobre
a informação; Esfera pública virtual

Isolamento local; Gestão da
participação pela elite política
e económica

Flexibilidade; Integração dentro e fora
da organização; Maior horizontalidade
de canais

Novas formas de controlo dos
controladores; Comunicação mantêm-se
hierárquica; Online é um ambiente
de menor confiança

Fragmentação do acesso e uso de
conteúdos; Oportunidade para os
utilizadores se tornarem produtores

Hiper-segmentação e egocentrismo
como barreiras à comunicação;
Diluição da cultura comum

Políticas

Organizações

Cultura

A internet veio permitir uma série de novas possibilidades, criando novos padrões de
comportamento e quebrando barreiras até aí inultrapassáveis. Mas fê-lo porque viu
em si um fenómeno de crescimento da sua utilização, que sem o qual os seus efeitos
não passariam de situações hipotéticas sem concretização empírica. Se em 1995
apenas 0,6% da população mundial usava a internet, em 2014 o número já atingia os
38% – sendo 73% desse acesso a partir de dispositivos móveis (Meeker, 2015). Um
crescimento acelerado em menos de 20 anos e que tem tendência para continuar.
É importante perceber que nem todas as zonas do mundo têm o mesmo nível de
acesso. Segundo dados do Internet World Stats (2015), se, nos Estados Unidos da
América e na Europa, o acesso à internet abrange mais de 80% da população (88%
e 83%, respetivamente), em África e no Sudoeste Asiático situa-se abaixo dos 30%
(29% e 27%, respetivamente). A assimetria entre quem se encontra “ligado” e quem
não tem acesso é algo que qualquer profissional de comunicação deve ter em conta.
A questão da literacia digital ficará cada vez mais ordem do dia, à medida que o
fosso entre os públicos online e aqueles que se encontram excluídos se acentuar.
Mas não foi apenas o número de utilizadores que se alterou nos últimos 20 anos.
Também é importante compreender que a própria internet mudou, passando de
uma rede de consulta e de informação estática para uma plataforma dinâmica,
interativa e visual. Tem hoje diferentes dispositivos de acessos, que vão muito
para além dos computadores desktop e abrangem telemóveis, tablets, consolas de
jogos, relógios e outros tipos de gadgets. Os dispositivos através dos quais acedemos
são cada vez mais diversificados. Sem dúvida que caminhamos para a apelidada
Internet of Things, em que todos os dispositivos se encontrarão ligados, incluindo os
elétricos, mas também não-elétricos (como embalagens de comida ou roupa), que
podem estar ligados através de um dispositivo de identificação por radiofrequência
(RFID) (Sheldrake, 2012: 234).
A alteração dos dispositivos vem também acompanhada de uma alteração dos
meios. A importância que o e-mail tinha nos anos 90 está a ser substituída por
plataformas mais dinâmicas e em tempo real, como o facebook at work ou o slack.
Uma mudança que pode reduzir significativamente o número de e-mails e a
forma como as organizações trabalham. E os diferentes meios lutam entre si pela
atração de utilizadores, copiando funções e possibilidades entre si: o exemplo mais
recente disso terá sido quando, em 2016, o Instagram introduziu a possibilidade
de publicar conteúdos que ficam disponíveis por 24 horas, copiando o Snapchat.

(Adaptado de Macnamara, 2014)
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A internet deve ser compreendida como uma plataforma que proporciona um conjunto
de possibilidades, em evolução constante, e na qual um novo ecossistema mediático
emergiu. É nesse novo ecossistema que se pode compreender a noção de “social media”.

O ECOSSISTEMA MEDIÁTICO CONTEMPORÂNEO
Da constante mudança emergem novos desafios e as organizações da sociedade
civil, à semelhança de outras, necessitam de se adaptar. Neste sentido, a maior
necessidade de adaptação é a rotura protagonizada, e acima explicada, que
transformou para sempre a comunicação de larga escala, provocando a maior
revolução mediática deste a imprensa de Gutenberg. Se, por um lado, a imprensa
de Gutenberg, deu origem ao fenómeno dos mass media, mais tarde completo pelo
broadcasting da televisão e rádio, possibilitando que a informação chegasse a uma
quantidade de pessoas não antes alcançável, no espaço de no tempo, por outro,
os social media introduziram a possibilidade dos indivíduos criarem e partilharem
conteúdos à escala dos mass media (Naughton, 2012).
Por “social media” entende-se todos os meios que não são meios de comunicação
de massa, que permitem aos seus utilizadores serem produtores de conteúdo,
criarem relações e partilharem pontos de vista sobre diversos assuntos; estes são
componentes da social web, que, composta pelos social media e por todas as aplicações,
dispositivos e serviços, permite que diferentes públicos se influenciem mutuamente
e participem, em larga escala, no desenvolvimento do debate público (Sheldrake,
2011). Isto aplica-se não apenas aos networking sites – como o Facebook ou o
Twitter – mas também a todos os outros meios que possuem estas características
– onde se incluem os blogs, os fóruns de discussão, os mundos virtuais ou as redes
de georreferenciação.
Distinguindo entre os diferentes conceitos, pode considerar-se o seguinte:
/ “Social Network”, ou “rede social”, é uma estrutura social composta por
agentes que partilham entre si uma relação diádica. É frequentemente
utilizada indevidamente como sinónimo de “social media”; porém, é um
conceito de natureza distinta, pois não se refere a uma tipologia de meio
de comunicação, mas sim a um constructo teórico das ciências sociais para
estudar a relação entre grupos, que pode ser utilizado em situações que não
requerem o uso de tecnologia, tais como grupos de amigos ou uma família;
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/ “Social Web” é a estrutura virtual em que se inserem os social media e é
composta por outros componentes, tais como as aplicações que se instalam
num telemóvel ou num computador, os serviços de telecomunicações que
permitem o acesso à internet e os dispositivos a partir dos quais acedemos
à internet. Esta estrutura é um dos avanços culturais e sociais mais
entusiasmantes da história.
/ “Social Media” refere-se a todos os meios de comunicação que não são
meios de comunicação de massas, no sentido tradicional do termo. Permitem
que os públicos interajam entre si, produzindo e partilhando informação,
criando relações bilaterais e que se alimentam de conversas. Se os meios de
comunicação de massa caracterizavam-se pela unidirecionalidade e pela
disseminação indiferenciada de informação, os social media recuperam a
bilateralidade conversacional.
Quando hoje falamos de social media, não falamos de um fenómeno de nicho, pois
estes já se encontram generalizados e desempenham um papel fulcral no panorama
mediático. São, para muitos, a sua preferência para o consumo de notícias e, neste
sentido, afasta-se qualquer noção de que a comunicação estratégica nos social
media seja realmente especialização. Essa ideia encontra-se ultrapassada a partir
do momento em que os social media se tornaram parte da norma mediática (Brown,
2013). E, à medida que a técnica se torna na norma, a gestão destas plataformas
será apenas mais uma competência que qualquer profissional de comunicação
terá de ser capaz de protagonizar.
O ecossistema mediático tornou-se numa realidade complexa e sem um fluxo
unilateral de influência. Com os social media, o ecossistema mediático mudou para
sempre. Por um lado, os meios deixaram de ter limitações no número de páginas
na periocidade de publicações, alterando as rotinas e os resultados dos conteúdos
publicados. Por outro, possibilitaram que o acesso aos conteúdos fosse possível por
qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora e em diversas plataformas.
Mas, igualmente importante, transformou os públicos em atores ativos no debate
político, dando-lhes a possibilidade de fazerem a sua voz chegar a uma audiência
global, se os seus conteúdos forem suficientemente relevantes (Earl et al, 2012).
Contudo, a passagem da era dos meios de comunicação de massa para a era dos
social media não representa uma oposição entre duas tipologias; representa, sim,
uma evolução para uma nova época. Não se trata de um endism – pois a história
provou que teorias que previram o fim da televisão, o fim dos jornais ou o fim da
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publicidade estão erradas e infundadas, pois não têm em conta as alterações e
adaptações das instituições e dos formatos (Macnamara, 2014: 130). A transição
para a segunda era mediática representa o aparecimento de novos formatos, mas
também uma metamorfose dos formatos tradicionais.
Hoje, meios como a televisão ou a rádio estão a adaptar-se e a reformular a forma
como interagem com os públicos muito para além do dispositivo de comunicação
de massas; utilizam os social media para proporcionar novas experiências e é
frequente ver-se programas de televisão que interagem com as suas audiências
no Twitter ou programas de rádio que utilizam o Facebook para colocar questões
ou efetuar passatempos. Os social media não são algo que se opõem aos meios de
massas, são a sua evolução. Se o telefone já era um social media, de facto, não
tinha o alcance que os meios de hoje têm. Da mesma forma que a televisão a cores
trouxe novas possibilidades policrómicas, também os social media introduziram os
mecanismos que possibilitam que os meios passem de monólogos a conversas. E,
tal como aconteceu com a televisão, será natural que, à medida que a novidade se
torna a norma, acabemos por deixar cair o “social” e passemos a referir-nos a eles
apenas como “os meios”.
O quadro seguinte resume a diferença entre o paradigma que marcou o século xx
e aquele que está a marcar os dias que hoje vivemos:

Segunda
era mediática

Negativo

Produção centralizada de conteúdos

Produção distribuída de conteúdos

Controlo estatal ou corporativo

Open access

Distribuição unilateral

Distribuição bilateral

Públicos enquanto massa

Públicos enquanto indivíduos

Elite detinha o poder e
reproduzia a estrutura social

Indivíduos enquanto
agentes da mudança social
(Adaptado de Poster, 1995)

Os processos de influência alteraram-se e também a exposição a que as organizações
estão submetidas. Hoje não é possível dizer que controlamos a informação. Talvez
nunca a tenhamos controlado; porém, a cortina de fumo que existia entre a difusão
mediática e as conversas entre os nossos públicos cria a falsa sensação de controlo.
O que o ecossistema dos social media permite é reduzir essa cortina, permitindo-nos
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olhar para fluxos de influência que antes seriam apenas possíveis se passássemos a
tarde a escutar conversas de café.
A internet faculta um meio de interação e observação direta dos públicos, sem
intermediários. Esta é a premissa que Sheldrake (2011) apresenta com os seis
fluxos de influência:
1. Como influenciamos os nossos públicos;
2. Como os nossos públicos se influenciam mutuamente em relação a nós;
3. Como os nossos públicos nos influenciam;
4. Como os nossos concorrentes influenciam os nossos públicos;
5. Como os nossos públicos se influenciam mutuamente em relação aos
nossos concorrentes;
6. Como os nossos públicos influenciam os nossos concorrentes.

Os fluxos 1 e 4 sempre foram possíveis de observar através dos outputs das nossas
campanhas de comunicação; e os fluxos 3 e 6 sempre foram mais ou menos possíveis
de compreender através dos mecanismos de estudos de mercado. O que a internet
traz de novo é a possibilidade de observar os fluxos 2 e 3 através das conversas que
se encontram visíveis entre os nossos públicos nos diversos social media.
A internet permite que uma organização monitorize melhor os fluxos de influência.
No entanto, novos desafios se levantam. A informação é hoje mais porosa e a
transparência, podendo não ser total, é cada vez maior e imperativa (Philips et al,
2009). A “democratização” no ecossistema mediático dá a todos a oportunidade
de ter voz nas conversas online e diminui o domínio da agenda pública. A
necessidade de uma comunicação autêntica aumenta no momento em que as
organizações estão mais expostas e os públicos têm capacidade de resposta.
Os grandes grupos mediáticos perderam o controlo das notícias. Eventos como
a “primavera árabe” demonstram que em muitos casos a cobertura mais rápida
vem de pessoas comuns que se encontram perto da ação. Cobertura noticiosa
dos cidadãos não substitui o jornalismo, nem é a mesma coisa. Os social media
não substituem os media tradicionais. São complementares. Os mass media não
estão a ser substituídos; estão a transformar-se e a conviver com os social media
(Newman et al, 2014).
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O panorama e o negócio dos meios de comunicação mudou para sempre após
a internet. Removeu-se a limitação de páginas, tornaram-se os conteúdos mais
visuais e instantâneos e aumentou-se a produção de conteúdos para consumo
multiplataforma. Mas viu-se reduzida a disponibilidade dos públicos pagarem por
conteúdos que, com maior ou menor rigor editorial, encontravam gratuitamente
online, produzidos e partilhados, muitas vezes, por cidadãos independentes (Earl et
al, 2012: 30-33).
Tudo isto alterou a indústria mediática, a partir da qual, tradicionalmente, se
comunicava com os nossos públicos. A imprensa, e.g., está em declínio e não se
sabe exatamente qual será o seu futuro. São cada vez menos os jornalistas ativos
e o número de publicações disponíveis. Já a rádio, que há 10 anos atravessava
uma crise profunda, tem uma nova vida e tira partido da integração com os social
media. Existe um conjunto de alterações a ter em conta nos meios tradicionais, que
levantam uma questão importante: até que ponto necessitam as organizações dos
jornalistas para comunicar com os seus públicos?
De facto, a barreira entre as organizações e as audiências dos media erodiu-se.
Hoje, é possível desenvolver conversas bidirecionais diretamente com os públicos
e em larga escala. No entanto, os jornalistas continuam a ter um papel importante
na era dos social media. As organizações não necessitam dos jornalistas para fazer
chegar a informação aos seus públicos, mas os jornalistas continuam a ser uma
forma de credibilizar a informação – o ethos do jornalismo continua, ainda, a
significar, do ponto de vista social, um selo de qualidade e de credibilidade. Mas,
agora, sob a vigilância participante do cidadão comum.
O panorama mediático pós-social media deve ser compreendido a partir da ideia
de que qualquer alteração no ecossistema provoca uma alteração no organismo,
tendo alterado irreversivelmente o modo como as organizações comunicam com
os seus públicos (Naughton, 2012). O ecossistema tornou- se mais complexo e
fragmentado, passando a atuar numa lógica distribuída, onde cada elemento se
encontra potencialmente ligado a qualquer outro, participando em conversas e
na construção de significados que decorrem no espaço público. Este ecossistema
tem a particularidade de permitir que qualquer um – seja ele um partido, um
candidato, um cidadão ou um jornalista – comunique com qualquer outro sem
intermediação de um outro agente.
Os avanços tecnológicos criaram uma nova realidade comunicacional, da qual
os partidos políticos não ficam de fora. Neste ecossistema, cada vez mais social,
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uma organização não se limita a comunicar com os seus públicos, mas também
comunica pelos seus públicos. Sempre o fez – mas agora é mais visível, mais rápido,
numa escala não antes possível. Neste sentido, os públicos desempenham um papel
ativo, são eles mesmo parte da voz da organização, num processo de influência
que refuta a ideia de que a comunicação na política se desenrola principalmente
num processo de comunicação, entre os partidos e os seus públicos, mediado pelos
órgãos de comunicação social. Deve-se ter em conta que o conceito de influência
não significa popularidade, mas a capacidade de alterar a realidade social, de fazer
alguém pensar ou agir de uma forma que de outra maneira não teríamos feito
(Sheldrake, 2011).
A fragmentação e complexidade do ecossistema torna impossível para um
partido dominar a agenda mediática, mas permite compreender como o fluxo
de influência se forma a partir das conversas que decorrem no espaço público.
A influência política não decorre exclusivamente através da comunicação oficial
ou dos porta-vozes dos partidos, mas também da ação comunicativa que os
membros da sua comunidade efetuam entre si e com a restante sociedade. Assim,
a noção de comunidade é incontornável neste novo ecossistema. Permite, não só
construir relações de proximidade e confiança, mas também ampliar a influência
da organização através da influência que os seus membros têm junto daqueles que
lhes são próximos:
O foco tem de ser sempre na comunidade, quer esteja ligada através de grupos
de interesse, amizades de confiança ou motivada por paixões. Iniciar conversas
relevantes para os nossos stakeholders permite que os negócios construam
relações, influenciem comunicações e por fim inspirem advocacia e confiança.
(Holley, 2012: 11)

Defende-se que os mercados são conversas (Levine et al, 2009) e que a importância
da comunidade não deve ser entendida apenas como meio para a promoção
organizacional, mas como um elemento constitutivo do processo de influência
da organização da sociedade civil no debate público, permitindo às organizações
apresentar e defender as suas causas, nas diversas conversas que decorrem na
arena pública de significados, de forma humana e genuína. A comunidade é parte
da identidade organizacional e da sua expressão. As organizações da sociedade
civil devem compreender a importância da comunidade no ecossistema mediático
contemporâneo, tendo um papel fundamental de aproximar e humanizar a sua
comunicação.

123

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

As conversas decorrem num tom humano. As nossas vozes são a expressão
pública da autenticidade da nossa identidade, quem nós somos, de onde
viemos. Desenhemos então a conclusão lógica: na Net, uma organização não
consegue integrar um mercado de conversas sem a sua voz autêntica. (Searls
et al, 2009: 174)

Os públicos, ao serem envolvidos, tornam-se elementos importantes da expressão
organizacional, ao tornarem-se eles mesmos a voz dos partidos, nos debates que
decorrem nos social media; não só partilham conteúdos, como defendem ou atacam
pontos de vista, influenciam e são influenciados pelos argumentos que trocam
com outros cidadãos (Earl et al, 2012). Deve compreender-se este novo ecossistema
mediático como uma evolução para um novo paradigma e não como uma
dicotomia atual entre mass e social. Neste novo espaço regulativo da comunicação
entre organizações e públicos, a noção de “comunidade” é indissociável de um
processo de influência coletiva, onde a participação dos cidadãos é expressão e
constituição dos valores que sustentam as organizações.

ORGANIZAÇÕES DO FUTURO
O grande desafio para as organizações, hoje, é compreender como incorporar as
suas práticas comunicacionais neste novo ecossistema. A difusão de mensagens
continua a ser necessária, mas é insuficiente para o sucesso organizacional – em
especial, quando se fala em organizações que têm na sociedade civil um público
essencial para alcançar os seus objetivos.
Nesse sentido, somos obrigados a repensar as nossas práticas de comunicação.
Fazer “chegar a mensagem” é apenas uma parte inicial de um processo de
influência que decorre em diferentes meios e diferentes espaços mediáticos. E,
à medida que os meios se vão apropriando das características naturais dos social
media, a primeira premissa que qualquer profissional de comunicação tem de
incorporar é, inevitavelmente, que este novo ecossistema é como uma conversa
num bar, onde todos podem participar. E é uma conversa que se desenvolve em
diferentes social media, não só nos big five – Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin
e Youtube – mas também em todos os outros, tal como o crescente Snapchat,
os fragmentados fóruns online ou os já esquecidos, mas ainda ativos em pequenas
comunidades, como o caso do Pinterest para atividades artísticas e de design.
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Quando se olha para os dados de utilização em 2015 (Statistica.com, 2015),
verificam-se três dados importantes: primeiro, que o Facebook continua destacado
em número de utilizadores e com o dobro do segundo maior meio (a chinesa QQ),
chegando aos 1,4 biliões; segundo, que existe um crescimento dos meios de troca
de mensagens instantâneas, como é o caso do Whatsapp e do Facebook Messenger
(das 6 mais utilizadas, 4 são desta categoria); por fim, que os restantes meios têm
um número de utilizadores equilibrado, entre os 367 biliões do LinkedIn e os 200
biliões do Snapchat, ainda longe dos números do Facebook.
Há cada vez mais utilizadores, o fenómeno de social media é hoje massificado e
vivemos um “novo normal”. É um “normal” onde as organizações já não estão
em controlo das suas mensagens e os públicos participam ativamente na conversa.
A agenda setting como a conhecíamos está a morrer e os motores de busca, como o
Google, são os novos gatekeepers que definem se temos ou não acesso à informação
que procuramos.
Vivemos, hoje, um mundo complexo de influência. As organizações fazem parte
de uma realidade fragmentada e global, onde os seus públicos são ativistas das
causas que consideram relevantes. Somos hoje influenciados por todo o tipo de
pessoas e media, muito para além da dicotomia entre o mass e o social.
Hoje, a diferença entre meios pode ser pensada a partir do seu carácter editorial.
Neste sentido, a diferença entre meios próprios (owned media), meios pagos
(paid media) e meios conquistados (earned media) tem maior relevância na nossa
contemporaneidade. Quais são os meios que detemos e usamos para falar de
nós? Quais são os meios em que pagamos para falarmos de nós? E quais são
os meios em que os outros falam de nós por sermos relevantes? Uma estratégia
de comunicação deve incorporar os diferentes meios desta tipologia para criar
conversas eficazes. A utilização de publicidade, aqui compreendida como espaço
pago, deve ser incorporada numa estratégia que inclui também a assessoria de
imprensa, as relações com influenciadores e a gestão dos canais de social media de
uma organização.
Porque as organizações encontram-se numa arena de significados a lutar pelo
reconhecimento da sua relevância, devem “combater” de forma orquestrada
nestas várias frentes. Mas, devem, também, compreender que não dependem
apenas de si, mas de toda a sua rede de influência – ou seja, dependem das pessoas
que formam a sua comunidade e possibilitam que a organização seja mais forte do
que se travasse esta luta sozinha.
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É neste sentido que a noção de “valores” é tão importante para compreender
como se pode desenvolver uma estratégia de comunicação na era dos social media. Os
valores, entendidos como categorias de escolha que diferem dos factos (Perelman
et al, 2007), possibilitam o elo que une uma organização e os seus públicos em
diferentes contextos e circunstâncias. A partilha de valores comuns permite que
estes funcionem como elementos de integração e fomentem o reconhecimento
da legitimidade organizacional. Constroem identificação, tal como explicado no
esquema seguinte:

Valores da
Organização

Valores
Partilhados

Valores do
Indivíduo

Esta conversa
interessa-me

Assim, uma estratégia de comunicação, hoje, deve compreender a importância
dos valores, mas também os diferentes tipos de valores. Os valores funcionam a
níveis distintos, a partir dos quais devem ser trabalhados. Pode-se categorizar estes
valores em três tipos: a) valores de carácter – aqueles que definem os princípios éticos
de uma organização, que não têm de estar diretamente ligados à sua atividade
principal, mas que definem a sua personalidade e “estilo de vida” enquanto
membro da sociedade; b) os valores de especialidade – o conjunto de valores nos
quais uma organização quer ser reconhecida enquanto especialista, que se ligam
diretamente à sua atividade e que consistem nos seus pontos fortes; e c) os valores de
preferência – todos aqueles que determinam a vantagem que a organização tem
em concretizar uma determinada expectativa para um público, onde se incluem
os valores económicos (como o preço) ou o status em ter uma determinada relação
com a organização.
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valores atuam a 3 níveis distintos

Valores
Identidade

Valores
Especialidade

Valores
Preferência

/ Ligam-se ao nosso
sistema ético,
/ Definem uma noção
de cidadania,
/ Refletem um estilo
de vida.

/ Relacionam-se com
o reconhecimento de
uma capacidade especial
numa área específica,
/ Definem a capacidade
de liderança.

/ Relacionados com os
benefícios diretos para o
público,
/ São definidos por
questões como o preço
ou caraterísticas técnicas
de um produto.

Estes diferentes valores são expressos nas várias formas de expressão das
organizações e têm diferentes impactos. Os valores de carácter são normalmente
aqueles que definem um estilo de vida e o padrão moral da organização, expressos
na forma como trata os seus colaboradores, nas causas que apoia e em que se
revê, na relação que tem com a comunidade, etc. Este é o nível que funda uma
relação de identificação com a organização e é a base do laço emocional entre
um indivíduo e uma determinada organização, que a reconhece como alguém
que tem (ou não) interesses comuns e defende (ou não) um determinado estilo
de vida. Os valores de especialidade ocorrem num nível mais racional, referindo
a competência que a organização tem em cumprir a sua missão, que know-how e
recursos dispõe. Protagonizam o reconhecimento que uma organização tem em
ser competente na sua atividade. Por fim, os valores de preferência ocorrem não ao
nível do que a organização é, mas ao nível daquilo que um indivíduo considera
que a organização lhe traz ao nível instrumental da relação. Neste caso estamos a
falar da consequência de preferir ou apoiar uma organização em detrimento de
não o fazer ou fazer exatamente o contrário.
A importância dos valores reforça a noção de perda de controlo das organizações.
Não vivem isoladas e, muito menos, se podem arriscar a falar sozinhas se pretendem
que os seus públicos passem de elementos passivos a ativistas de causas. A tabela
seguinte explica a diferença entre as organizações que continuam a pensar a
partir de um controlo sobre a sua comunicação e as organizações que procurar
aproximar-se da logica conversacional que começa a marcar o século xxi:
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Paradigma
do controlo

Paradigma
da conversação

Opera a partir de um ponto
de contacto centralizado

Forma e desenvolve material de apoio para auxiliar
os porta-voz da organização na relação direta com
os media e os públicos

Escreve e distribui toda
a informação para os media

Escreve linhas orientadoras para declarações
públicas; motiva a participação dos especialistas
da organização

Publica newsletters e flyers

Auxilia na produção
de conteúdos

Organiza e participa
em eventos e conferências

Organiza eventos abertos aos públicos
e tira partido dos social media

Responde a solicitações,
normalmente com declarações
pré-aprovadas

Participa de forma proactiva nos social
media e treina os gestores da organização para
fazer o mesmo

Responde aos
pedidos da gestão

Ouve e inquire regularmente os públicos
para identificar necessidades, interesses e atitudes;
fornece informação valiosa e conselhos
estratégicos à gestão

Subscreve um
serviço de clipping

monitoriza a imprensa offline e online, blogs e outros
social media; analisa e discute os insights de forma
qualitativa e quantitativa
(adaptado de Macnamara, 2014: 386)

A colaboração, a filosofia de rede e a noção de “comunidade” são os elementos
centrais das organizações adaptadas ao século xxi. São apelidadas de social
organizations as que têm nos social media apenas uma forma de ampliar esta
possibilidade. E por social organization pode-se compreender a capacidade de as
organizações transformarem a sua atividade em social business, ou seja, criarem
valor social com a sua atividade para além das ferramentas de social media
(i-Scoop, 2015).
Se o sector privado discute a sua transformação em social business, as organizações
do terceiro-sector têm-no no seu DNA. A origem da sua atividade, seja ela qual
for, pretende acrescentar algum tipo de valor social. Para estas organizações, o
potencial dos social media pode ser desbloqueado mais rapidamente, trabalhando o
seu reconhecimento público e a adesão às causas que defendem.
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As possibilidades de colaboração, interna e externa, são uma oportunidade,
mas não podem ser compreendidas como mera promoção de campanhas. A
“organização social” é uma realidade emergente e que requer uma reflexão sobre
o papel que a comunicação tem dentro da própria organização: como é que a
comunicação pode contribuir para o reconhecimento da legitimidade pública da
organização? Nesta perspetiva, o balanço entre o interesse da própria e dos seus
públicos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias emergentes e que
adaptam uma organização a este novo ecossistema mediático.
A evolução natural será deixar de compreender a comunicação de uma
organização com os seus públicos, assumindo a designação de relações públicas,
como relações com os órgãos de comunicação, evoluindo para uma integração
plena com os diversos agentes da sua envolvente. Defendendo esta evolução,
Waddington (2016) apresentou as diversas fases de crescimento que a comunicação
de uma organização pode assumir. Utilizando esta tipologia, pode-se diferenciar
e caraterizar diferentes fases de evolução que uma organização pode ter no que
respeita à sua comunicação:
1. Relações com os órgãos de comunicação: a tradicional assessoria mediática

adaptada às novas tendências comunicacionais;

2. A marca como media: a utilização dos social media, por parte de uma

organização, para se posicionar como uma fonte credível e reconhecida de
informação;
3. Relações com influenciadores: o desenvolvimento de relações com

influenciadores de natureza diversa para influenciar e ser influenciada na
sua atividade;

4. Envolvimento com a comunidade: a implementação de práticas de

comunicação que pretendem balancear a atividade da organização com as
expectativas e interesses da sua comunidade como um todo;

5. Social Business: a integração plena da comunicação como um driver
fundamental da das decisões estratégicas da organização, com o objetivo de
acrescentar valor social na sua atividade.

Quando se pensa em comunicação estratégica, e se quer tirar partido das
oportunidades que os social media possibilitam, tem de se pensar em que fase se
encontra a comunicação da nossa organização e se pode caminhar progressivamente
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para uma organização que tem na comunicação um elemento constitutivo do seu
social business. Sem essa reflexão, corre-se o risco de se cair no erro de continuar
a fazer comunicação de mass media com ferramentas de social media. Se assim for,
corre-se o risco de se obter resultados insuficientes e contraproducentes.
Neste capítulo, apresentou-se uma reflexão sobre o fim da dicotomia entre mass
media e social media. Hoje, vivemos num ecossistema que não opõe um ao outro,
mas que evolui de um para o outro. As organizações necessitam de se adaptar.
Especialmente as organizações que trabalham causas sociais e têm na public
advocacy um eixo inevitável da sua atividade.

The Future Is Almost Here
It is almost too easy to imagine a progressive evolution of technologies for Public
Relations. The evolution from noticeboard to Facebook was all too simple. From
newsletter to blog or community gossip to Twitter, the evolution of communications
used by the PR professional has change slowly if dramatically and has been
reasonably manageable.
But this rate of change and range of technologies that are about to influence the
practice of PR is about to have a massive impact on the practice of PR.
One example: the simple process of writing and distributing a press release is
about to change.
Who writes the press release?
Let’s take an example from The Verge in January 2015:
“Minutes after Apple released its record-breaking quarterly earnings this week,
the Associated Press published (by way of CNBC, Yahoo, and others) “Apple tops
Street 1Q forecasts.”
It’s a story without a byline, or rather, without a human byline – a financial story
written and published by an automated system well-versed in the AP Style Guide.
The AP implemented the system in 2015 and now publishes 3,000 such stories
every quarter – that number is poised to grow.
“Quarterly earnings are a necessity for business reporting – and it can be both
monotonous and stressful, demanding a combination of accuracy and speed. That’s
one of the reasons why last summer the AP partnered with Automated Insights to
begin automating quarterly earnings reports using their Wordsmith platform.”
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These practices are common across many areas of reporting. Journalists at
ProPublica, Forbes, The New York Times, Oregon Public Broadcasting, Yahoo,
and others, are using algorithms to help them tell stories about business and sports,
as well as education, inequality, public safety, and more.
For most organisations, automating parts of reporting and publishing efforts is a way
to both reduce reporters’ workloads and to take advantage of new data resources. In
the process, automation is raising new questions about what it means to encode news
judgment in algorithms, how to customize stories to target specific audiences without
making ethical missteps, and how to communicate these new efforts to audiences.
Ethical practice now becomes critical for companies, practitioners and the
practice of PR. Ethics is now the distinction between public relations, publicity
and marketing. It matters not whether the data is quarterly financial results or
horse racing results; it must be accurate and timely to all stakeholders.
Automating outputs
As content is being automated, so too is distribution.
In July 2015, both the Pew Research Center and the Knight Foundation found
that Facebook and Twitter users across all demographics were increasingly using
the social networks as news sources. They are however seeking out different types
of news content on each platform.
The practitioner now must meet this new demand.
A press release issued to journalists might automatically be inserted into the
company blog. It will be injected into Facebook and summarised for Twitter. The
move to multimedia includes video (YouTube) in both a “sound included” and
“sound excluded” formats.
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The tiny fraction of a second between content being fed to each media is critical
and so automation of such activity is very important.
In the meantime, informing directors and employees are needed too. Instant
messaging should be part of this package too. Shareholders might prefer email.
At the instant of publishing, stakeholders will recast the content across the media.
The practitioner must be prepared to respond to this reaction too. Automated
monitoring evaluation response and reporting is now critical.
Re-purposing of content is already commonplace.
A survey in the UK by Cision in 2014 showed 54% of journalists who responded
couldn’t carry out their work without social media (up from 43% in 2013 and 28%
in 2012). Fifty-eight percent also say social media has improved their productivity
(up from 54% in 2013 and 39% in 2012).
Mobile is important too.
xAd polled 574 ad agencies across 11 countries in North America, Western Europe,
Asia-Pacific and Latin America. They found a fifth (19%) of consumer-facing
brands and a quarter (27%) of ad agencies worldwide say mobile advertising is a
top priority for their business. Yet concerns linger over measurement and privacy.
Mobile phones are at the centre of this and so content and copy designed for these
media should be part of the process, but here we will see some big changes and
video and games merge.
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It’s also for political campaigning
Political leaders, like Jeremy Corbyn, can point to successful election campaigns
driven by Twitter and Facebook.
The dynamism of the Corbyn social media presence is reported by Stuart Heritage
in The Guardian (#JezWeCan: why Jeremy Corbyn gets the social media vote, August 4,
2015). He describes the elements that add up to internet gold. “All of a sudden, you
can’t move for Corbyn parodies and memes. Want to see a Photoshopped picture
of Corbyn as Obi-Wan Kenobi promising a new hope? Check the internet. Want
to scroll through endless pictures of his face pasted on to the bodies of rippling vest
models? Check the internet. Want to read a weird stream of mothers declaring
their berserk lust for Corbyn, based on the fact that he reminds them of a ‘salty
sea dog’? Check the internet, and then go and scrub your face, hands and brain
with Swarfega.”
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PR profession and automatically written up a nice little column. Almost no one
noticed, not even Sarah Pinch until it was pointed out to her.
This means that some automation is already in place.
It is automatically creating news about organisations.
In a piece called What Can Businesses Do About The Knowledge Graph Dominating Search Results?,
Search Engine Land writes: “If you have Googled your company name recently (or
the name of any company, for that matter), you have probably seen the Knowledge
Graph at work in the rich side panel of search results”. “That’s just the beginning of the
Knowledge Graph at work. There are many types of Knowledge Graph widgets, but
perhaps most concerning are the times that Google scrapes content from websites to
display it directly in search results” (searchengineland.com, February 27, 2015).

At one point, the hashtag #JezWeCan was being used once every 25 seconds on
Twitter. Over on Facebook, a tentative Jeremy Corbyn victory party was being
planned for the evening of 12 September 2015 in Trafalgar Square, London.

Four in five (82%) people accessing online news in the UK access the website or
app of a traditional news brand. Of those who access news on their smartphone,
half use a single source on their phone. In other words, web technologies collect,
collate, re-format and publish news from established news brands without a single
human touching it.

Many, many personalities, not to mention brands, would like to replicate
such a movement. Picture: Jeremy Corbyn as James Bond. Photograph: @
sexyjezzacorbyn.

We are talking about big, complicated, subtle cognitive tasks that are quickly being
affected by digital agents. Some are evident in very practical applications like wikis,
others are even more advanced and that’s a sign of things to come.

It creeps up on you
In March 2015, the President of the Chartered Institute of Public Relations
discovered that a robot had created a biographical note about her, including a
photograph and noting her election to Institute President. It appeared for all to
see in the right-hand column of Google Search. The robot had already visited the
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Is there software that can rationalise and describe the product manager’s monthly
statistical analysis?
Can it be re-cast into a well-written commentary? Can this be re-framed and offered
to a wider range of interest groups in the cultural sphere of the organisation?
Take a deep breath. The answer is yes! Better still, it is an automated capability.
Can it be re-formatted to serve wider and new audiences in near real time or
selected times? Yes, it can.
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Now we are entering the domain of technologies able to usurp some the traditional
activities of the PR Sector.
This is the area where, for example, some press releases/notices will be generated
automatically. They can add to the transparency of organisation in addition to
removing some of the most tedious work.
A minor earthquake in Los Angeles early morning in March 2014 was relatively
unremarkable, apart from one thing: a robot wrote the first news report of the
event.
The Los Angeles Times was the first media outlet to publish news of the earthquake,
putting up a news report on its site only three minutes after the first tremors were
felt. The story appeared under the byline of Ken Schwencke, a journalist and
programmer at the LA Times.
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Finding help is also automated
There is a lot of software products available to aid practice.
The development of PR Stack demonstrates how much. From this list, created as
an open-source PR project, we see the hundreds of services available.
Each in turn offers an automated solution to aid practice and enhance productivity.
Activities, once undertaken by staff in PR offices, are now made available as
automated functions.
#PRStack is an open source project created by Stephen Waddington (Past President
of the CIPR) that characterises the public relations third-party tool market. It lists
100+ tools mapped against workflow.

But the real author was an algorithm known as Quakebot.

It has developed to try and make sense of the growing market of tools’ vendors.

The report said:

Each agency or communications team has its own approach and favoured tools
and vendors, but there is limited understanding of how an individual tool fits into
a modern workflow.

“A shallow magnitude 4.7 earthquake was reported Monday morning five
miles from Westwood, California, according to the U.S. Geological Survey. The
temblor occurred at 6:25 a.m. Pacific time at a depth of 5.0 miles. According to
the USGS, the epicentre was six miles from Beverly Hills, California, seven miles
from Universal City, California, seven miles from Santa Monica, California and
348 miles from Sacramento, California. In the past ten days, there have been no
earthquakes magnitude 3.0 and greater centred nearby.
“This information comes from the USGS Earthquake Notification Service and
this post was created by an algorithm written by the author.”

Vendors often push features over outcomes, and the market is complicated by a
huge number of options.
For more background, go to http://wadds.co.uk/2015/02/25/meet-prstackcommunity-web-app-step/.
Once, identifying opinion formers was hard. This software finds these opinion
leaders in Twitter in seconds. PR has changed a lot!

Everyone agrees, this is not the greatest prose ever written, but the computers are
still learning.
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There is more
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Leituras Complementares

In this chapter, we have explored some of the more common forms of automation
now affecting PR practice. In fact, we have touched on the subject and there is
much more to come.
The application of semantics; knowledge derived from big data; secure
communications and relationship building using blockchain technologies and
much more are all to be considered. In due course the common use of such
developments will become available to all practitioners.
If this is fun or not is up to us all, but it is not going away and will be part of PR
practice in the months ahead. The important thing for the practitioner is to be
alert and aware and then see what can be used effectively in daily life.

David Philips

Rob Brown e Stephen Waddington (Ed.)

Share This Too: more social media solutions for PR Professionals
John Wiley & Sons, 2013 (324 páginas)
O conteúdo deste segundo volume expande o conhecimento apresentado no
primeiro livro da série. Analisa diferentes dimensões e tendências na comunicação
estratégica das organizações, ao nível teórico e prático, no início do século xxi.

Steve Earl e Stephen Waddington

Brand Anarchy: Managing Corporate Reputation
A&C Black, 2012 (272 páginas)
Em Brand Anarchy, Steve Earl e Stephen Waddington exploram a gestão de
reputação das organizações face aos novos desafios de um novo ecossistema
mediático mais caótico e fragmentado.
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Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger

The Cluetrain Manifesto: the end of business as usual
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VI. TÁTICAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO
PARA AS OSC: UMA ABORDAGEM SINTÉTICA21
César Neto e Mariana Pereira

Resumo
Analisar-se-á neste capítulo, ainda que de uma forma não exaustiva, as táticas
e técnicas mais utilizadas pelos profissionais de Relações Públicas (RP) nas
Organizações da Sociedade Civil (OSC). Pretende-se apresentar e explorar, através
de exemplos concretos, algumas das táticas utilizadas, evidenciando a importância
do processo de planificação e de escrita para uma correta e eficaz utilização dos
instrumentos à disposição.

Comunicação em OSC: contextualização
Ao longo dos últimos anos, muito se tem falado da importância da comunicação
para as OSC. Contudo, apesar de um crescente reconhecimento da importância
da área disciplinar da Comunicação Estratégica no Terceiro Setor em Portugal,
verifica-se que, por um lado, algumas organizações
(…) acreditam que por terem as missões mais extraordinárias: ajudar os mais
pobres, os sem-abrigo, prestar assistência médica, educar para o desenvolvimento
e assim por diante, não precisam de fazer mais nada para serem conhecidas ou
reconhecidas (Eiró-Gomes, 2005).

enquanto outras olham de forma redutora para a comunicação, não compreendem
21
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Não é objetivo deste capítulo explorar todas as táticas e técnicas de comunicação, tarefa que seria praticamente impossível, mas sim
refletir sobre o papel que algumas técnicas e táticas podem ter nas Organizações da Sociedade Civil.
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(...) que a comunicação estratégica, no sentido da tomada de decisões
estratégicas, é diferente de ações de cariz meramente discursivo, como
campanhas de angariação de fundos no Natal, de relações pontuais com os
meios de comunicação social, ou da redação e impressão de um qualquer folheto
ou pequena brochura de apoio, ou de divulgação de determinado projeto - seja
ele de educação ou de cooperação para o desenvolvimento e por isso, dentro ou
fora de portas - no terreno (Eiró-Gomes et al, 2017: 3)

o que se reflete em todo o trabalho de comunicação, nomeadamente nas técnicas
e táticas. Neste sentido, importa explorar não apenas as táticas e técnicas de
comunicação que uma OSC tem ao seu dispor, mas também os princípios que
devem orientar a escolha de suportes, a conceção e a sua utilização como meios
para alcançar a missão da organização.
Defendemos neste capítulo que
Nas Organizações da Sociedade Civil, as Relações Públicas assumem um
papel fundamental: lançar as bases para uma nova era da Comunicação
Corporativa na qual o foco será o compromisso para e com os públicos, com
o principal objetivo de ter uma contribuição real para a sociedade (...)(EiróGomes et al, 2012: 174).

É partindo desta perspetiva, que olha para as OSC como organizações com
características diferenciadoras, nomeadamente ao nível da sua missão, e que por
isso têm responsabilidades diferenciadas junto de vários públicos e sobretudo da
própria sociedade, que acreditamos que o maior desafio que se coloca às OSC é
a sua capacidade de gerir interesses diferenciados e construir um espaço capaz de
conciliar esses interesses em benefício do bem comum.
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(…) percebemos que em Portugal o terceiro sector constitui-se como um desafio
a ele mesmo, considerando a diversidade de organizações que o constituem e
o contexto actual do país, ao não ser reconhecido e ao manter-se em grande
parte dependente, ainda que não directamente, do dinheiro do Estado e de uma
ajuda externa que, querendo ou não, orienta e condiciona toda a sua acção.
Isto leva-nos a questionar até que ponto o que está a ser feito é realmente o
melhor para as pessoas que beneficiam do trabalho das organizações que o
constituem, e até que ponto os seus interesses que devem ser a prioridade, o são
na realidade (Pereira, 2015: 14).

Seria natural dizer-se que o maior desafio colocado às OSC passa por lutar, num
setor cada vez mais competitivo, pela obtenção de fundos; porém, estamos convictos
de que a sua maior necessidade é garantir que o trabalho realizado assegura
efetivamente a prossecução do bem comum. Só desta forma as OSC podem ser
reconhecidas e merecer a confiança dos diferentes públicos. Defendemos assim
que todo o trabalho de comunicação numa OSC deve ser assente numa perspetiva
de comunicação no interesse público.

Técnicas e Táticas de Comunicação:
pensamento estratégico
Patterson et al defendem que qualquer mudança social bem-sucedida tem na sua
base um elemento fundamental que é a comunicação estratégica:

Segundo Commins (2013), o contexto em que o Terceiro Setor se insere é cada
vez mais complexo e globalizado. A informação e o conhecimento aumentam
à medida que aumentam também as desigualdades sociais e se tornam menos
estáveis as relações a nível social, político e económico.

É a arte de expressar ideias combinada com a ciência de transmitir informação.
É a elaboração de mensagens que motivem audiências-alvo a agir da maneira
desejada. Ela [comunicação estratégica] integra todos os aspectos de uma
organização não lucrativa - educação pública, programas e serviços de advocacia,
filiação, e angariação de fundos - num único mecanismo coeso e potencialmente
poderoso (Patterson et al, 2009: xiii).

Nesse sentido, ao mesmo tempo que a comunicação vai começando a ganhar algum
espaço ao nível da tomada de decisão estratégica nas OSC, sendo uma função cada
vez mais reconhecida, enfrenta também um dos seus maiores desafios: garantir a
harmonia de valores e interesses diferenciados, assegurando o sucesso da organização,
simultaneamente o cumprimento da sua missão e, consequentemente, a concretização
das necessidades dos seus públicos que são muitas vezes contraditórias (Ridell et al, 2013).

Por partilharmos esta visão com os autores, acreditamos que só é possível atingir
objetivos estratégicos se tivermos em conta que a comunicação apenas é realmente
eficaz quando pensada estrategicamente com outras áreas da organização e
quando está alinhada com a sua estratégia de atuação a outros níveis. Para tal,
importa que os responsáveis pela comunicação nas OSC compreendam o papel
da comunicação para a concretização da missão da organização.
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Toda a comunicação é intencional e tem um propósito que normalmente se
prende com uma reação/ação por parte dos públicos a que se destina. Como
tal, para que a comunicação, seja ela escrita ou não, consiga atingir os seus
objetivos com sucesso, é necessário que o profissional de comunicação tenha
a capacidade de compreender, antes de desenvolver qualquer ação concreta,
um conjunto de questões prévias que assegurarão a coerência da comunicação
a todos os níveis.
À comunicação pede-se sempre que conheça a envolvente na qual trabalha
e que saiba sobretudo ouvir antes de agir, ou seja, pede-se sempre uma
análise rigorosa da situação, através de uma investigação que permita
desenvolver um trabalho fundamentado em certezas, de forma a que se
deixem de provocar mudanças com base naquilo que parece melhor, mas
sim no que realmente é melhor para as pessoas e, consequentemente, para a
organização, que tem (ou deve ter) o bem-estar das pessoas como missão
(Pereira, 2015: 23).

A investigação, o conhecimento e a compreensão da envolvente são então aspetos
basilares do planeamento estratégico de comunicação, que implica sempre, antes
de iniciar qualquer ação e desenvolver instrumentos que nos permitam comunicar
com determinado público, a compreensão clara do que se está a passar dentro e
fora da organização, cumprindo os seguintes passos:
/ definir qual o problema ou oportunidade que está em causa;
/ realizar o mapeamento de stakeholders22;
/ entender o grau de premência do assunto;
/ perceber qual a posição da organização face ao assunto;
/ definir quais os pontos fortes e fracos da organização em relação ao mesmo;
/ investigar o tema de forma aprofundada;
/ conhecer bem o público e os seus interesses;
/ antecipar as suas expectativas;
/ definir os objetivos e a/as mensagem/mensagens;
22

Entendem-se por “stakeholders” as pessoas ou os grupos e entidades que estabelecem uma relação com a organização e que a
influenciam ou pela qual são influenciados. Ao longo do capítulo, este conceito vai ser aplicado de modo indiferenciado do conceito
de “públicos”, considerando-se que ambos se referem a grupos que estabelecem determinado tipo de relação com a organização.
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Só depois é possível escolher o suporte adequado para comunicar com uma
audiência já definida, tendo em conta toda a investigação realizada anteriormente
(Bivins, 1999). Nesta decisão é fundamental ter em conta também aspetos como a
pertinência, a exequibilidade, a adequação, o estilo ou a identidade da organização
e a consistência entre os diferentes suportes de comunicação da OSC.
Em suma, a escolha de uma determinada tática e de um instrumento/suporte
de comunicação deve ser pensada estrategicamente e depende de vários fatores,
como o propósito da mensagem, o conteúdo, a urgência, a audiência pretendida
e os recursos disponíveis. É fundamental assegurar a coerência entre a estratégia
definida e a sua aplicação, bem como a adequação da mensagem e do suporte às
expectativas do público a que a mesma se dirige.

Processo de Escrita em Relações
Públicas
As Relações Públicas são, afinal, comunicação e a forma básica da comunicação
ainda é a palavra escrita (Bivins, 1995: 1).

A escrita continua a ser uma das principais funções dos profissionais de
comunicação. A redação das mensagens definidas estrategicamente nos mais
variados suportes para conseguir chegar aos diferentes públicos de forma bemsucedida é uma das questões fundamentais que permite que a comunicação tenha
hoje um papel preponderante nas instituições.
Escrever mensagens que afetam a perceção dos públicos face à organização que
representamos é desafiante e, simultaneamente, assustador. Marsh et al (2016)
defendem que embora este seja um dos maiores reptos lançados aos profissionais
de comunicação, existe um processo de 9 passos que pode ajudar a diminuir a
incerteza e a melhorar a eficácia dos instrumentos escritos:
Investigação – antes de escrever qualquer documento, e para cada
documento, deve seguir-se este processo. O primeiro passo deve ser sempre
a definição do propósito, da audiência e do meio a utilizar;
1.

2. Criatividade/Brainstorming – depois de feita a investigação, surge o processo
criativo. Qualquer documento escrito é exigente a este nível e, por essa razão,
o trabalho de grupo aqui pode ser importante para desenvolver novas ideias
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e produzir instrumentos diferenciadores que o tornem realmente distinto
aos olhos do público;

8.

3. Organização/Definição – depois da definição da mensagem e de todos
os elementos, é necessário organizar a informação existente e perceber a
melhor forma de a posicionar para que o público a compreenda de forma
mais simples;

9. Avaliação – muitas vezes este é um passo ignorado por muitos profissionais
tendo em conta o seu volume de trabalho; contudo, é um dos passos mais
fundamentais para compreender até que ponto o documento foi bemsucedido e permitir sucesso em documentos futuros.

4. Escrita – escrever é a etapa mais difícil do processo. Numa primeira fase,
os profissionais devem preocupar-se em expor as suas ideias e significados,
mais do que fazer com que as frases tenham sentido. Uma vez conseguido
este objetivo, devem articular a mensagem de forma a ser percetível ao
público;

O processo de escrita em RP está assente em decisões estratégicas. Mesmo após a
definição dos públicos, objetivos e mensagens, importa definir, e.g., que estratégia
de mensagem utilizar (informativa, entretenimento, coerção, argumentação e/ou
emocional), bem como o estilo de comunicação (se será mais formal ou informal).
Em suma, todas as decisões ganham importância e podem ter uma grande
influência no impacto que o suporte terá, ou não, junto dos públicos com quem a
OSC trabalha.

5. Revisão – depois de concluído o draft do documento, e depois de algum
tempo sem olhar para o mesmo, o profissional deve voltar a lê-lo para
detetar eventuais erros e corrigir o que não lhe parece esclarecedor e de
fácil leitura. Só assim, depois de algum distanciamento, é possível dar o
texto como finalizado;

Edição – apesar de a edição ser muitas vezes feita por outros colegas,
o profissional de comunicação deve nesta fase olhar para o documento
mais uma vez a dois níveis: macro e micro. No nível macro, a preocupação
deve estar relacionada com o significado da mensagem, se a mesma está
bem escrita, organizada e percetível. No nível micro, a preocupação deve
prender-se com a linguagem, deve implicar uma leitura linha a linha,
palavra a palavra, e deve implicar a revisão de nomes, datas, preços e
outros factos que possam comprometer a mensagem. Esta revisão final tem
melhores resultados quando realizada do final para o início do documento,
quebrando o ritmo de habituação do profissional que, provavelmente, a este
ponto, já sabe o texto de cor;

6.

Procurar aprovação – nesta fase o documento deve ser dado a alguém
superior, de quem dependa a sua aprovação, para ler e produzir eventuais
alterações. Esta fase é importante para obter feedback externo, uma vez que a
proximidade do profissional ao texto pode deixar escapar algumas questões
fundamentais23;
7.

23

Poderá ser também importante realizar um pré-teste junto de uma amostra representativa do público do suporte.
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Divulgação – o documento deve ser enviado para os públicos a que se
destina;

Embora o planeamento seja, segundo Bivins (1999), tudo aquilo que é essencial ao
profissional de comunicação para produzir uma peça que seja eficaz e cumpra o
objetivo definido, existem sempre aspetos que fogem ao controlo do profissional de
comunicação, uma vez que nem toda a informação é controlada24.
Uma vez que o sucesso em RP depende “(…) da capacidade de comunicar - de
transmitir as ideias e pensamentos para os outros, de fazê-los ouvir, de fazê-los
agir” (Dilenschneider, 2010: 1), importa perceber que há informação que não
é controlada pelo profissional de comunicação, sendo que, no atual ecossistema
mediático, muita da informação que chega aos públicos não é controlada.
A mudança para os novos meios, ou digitais, não é apenas um caso de transplante
dos meios tradicionais. Também envolve um novo vocabulário, uma interação
diferente com um público que agora pode conversar, literalmente, e padrões
diferentes sobre objetividade, relevância e oportunidade (Ibid.: 3).

Nestes casos, independentemente do esforço do profissional de comunicação na
escrita da mensagem, a partir do momento em que a informação deixa de estar
na sua posse a sua utilização passa a ser incontrolável, como acontece com os
comunicados dirigidos aos órgãos de comunicação social (OCS).

24

Por “informação controlada” entende-se todo o conteúdo sob o qual o profissional de comunicação pode determinar o estilo,
o formato, a periodicidade e a distribuição, como acontece com folhetos institucionais, cartazes, newsletters, brochuras, entre
outros instrumentos.
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Conclui-se que, apesar de não existirem regras definidas, existem alguns princípiosbase que as OSC devem ter em conta na sua escrita. Correndo o risco de ser um
pouco repetitivo, o profissional de comunicação nunca pode esquecer que está
a escrever com uma intenção: “Pode achar difícil fazer a transição de um estilo
de escrita livre para um tipo de escrita lógica, focada, necessária na maioria das
formas de escrita em relações públicas” (Smith, 2017: 8).
Os profissionais de comunicação funcionam como mediadores, tendo como
objetivo a satisfação dos interesses da organização e dos públicos, sendo que nas
OSC o foco deve estar sempre centrado nos beneficiários da sua ação, e, neste
sentido, a escrita deve ser simples e adequada aos públicos com que trabalha,
nunca esquecendo que:
O profissional de Relações Públicas deve manter uma ideia central em mente.
As pessoas estão a fazer-lhe um favor ao lerem aquilo que escreve. Não as faça
esforçarem-se demasiado. Elas não vão ler as suas mensagens se a sua escrita for
difícil ou desinteressante (Ibid.: 22).

Técnicas e Táticas de Comunicação:
suportes e meios
O trabalho de comunicação numa OSC abarca uma multiplicidade de áreas e
ferramentas. Analisar-se-ão abaixo algumas destas técnicas e táticas, explorando
as características e o papel que podem desempenhar numa organização.
Neste sentido, começamos por identificar quais os suportes mais utilizados nas
8 áreas de trabalho que definimos como fundamentais para a atuação das OSC
no Terceiro Setor, tendo em conta a missão das organizações e os públicoschave da sua ação e comunicação: Comunicação Institucional; Campanhas de
Comunicação Pública; Comunicação com Colaboradores e Voluntários; Relações
com Financiadores; Relações com os OCS; Angariação de Fundos; Relações com
Instituições Governamentais e Supragovernamentais; e a Gestão da Comunicação
de Risco e Crise.
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Apresentamos um quadro síntese, no qual, para cada área, identificamos um
conjunto de suportes adequados e frequentemente aplicados na comunicação com
os diferentes públicos, demonstrando seguidamente, através de uma descrição dos
suportes e de exemplos concretos, de que forma estes suportes se tornam uma
mais-valia estratégica para estas organizações.

Áreas de Trabalho

Exemplos de Suportes
/Meios utilizados

Comunicação Institucional
Mais do que difundir a missão e objetivos da organização, a Comunicação
Institucional é a área responsável por "contribuir para o seu cumprimento,
ou seja, de contribuir para mudanças para melhor na sociedade, de
contribuir para que os públicos atinjam e vejam os seus interesses
concretizados" (Eiró-Gomes et al, 2012: 73).

Brochura; folheto
institucional;
social media; website.

Campanhas de Comunicação Pública
As campanhas de Comunicação Pública são “tentativas intencionais
de informar, persuadir ou motivar mudanças de comportamento numa
audiência grande e relativamente bem definida, geralmente com benefícios
não-comerciais para o indivíduo e/ou sociedade, normalmente dentro de
um determinado período de tempo, por meio de atividades de comunicação
organizadas envolvendo os meios de comunicação de massa e sendo muitas
vezes complementadas pelo apoio interpessoal" (Rice et al, 2009: 436).

Folheto; cartazes; eventos;
mupis; outdoors; social media;
website.

Comunicação com Colaboradores e Voluntários
Sendo os colaboradores e os voluntários peças-chave de qualquer
organização, é fundamental que os mesmos estejam informados, alinhados,
envolvidos e comprometidos com os valores e missão da organização. A
comunicação interna tem que garantir o acesso à informação genérica
sobre a organização, informação específica sobre as funções de cada
colaborador/voluntário, clareza na definição de tarefas, na transmissão da
visão, momentos específicos de envolvimento e consulta, feedback sobre o
desempenho, acesso a formações e a diferentes canais de comunicação
(Tench et al, 2006).

Manual de acolhimento;
intranet; newsletters; vídeos.

Relações com os Financiadores
Grande parte das OSC está dependente de financiadores privados ou
estatais para garantir a sustentabilidade financeira e a execução de projetos
e, consequentemente, alcançar a sua missão. Nesse sentido, é fundamental
garantir que estes financiadores conhecem claramente os valores da
organização, com os quais se devem identificar, sabem quais os projetos e
áreas de intervenção da organização e, sobretudo, são informados sobre
a aplicação das verbas e gestão das mesmas, quer nos projetos por si
financiados, quer no global, promovendo assim uma relação de confiança
entre a organização e este público.

Documentos
de apresentação
institucional (folheto,
brochura, website, …);
planos e relatórios
de atividades e contas;
documentos de submissão
de projetos.
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Suportes e meios de comunicação

Relações com os OCS
Os OCS continuam a ter uma grande importância na comunicação das
OSC e, neste sentido, são um público bastante importante. Para uma OSC
conseguir criar e gerir uma relação de confiança com os OCS, tem de
conhecer muito bem a linha editorial, os editores, os jornalistas, e adaptar a
comunicação tendo em conta estes aspetos.

Backgrounder;
comunicado; press-kit.

Angariação de Fundos
Apesar de ser uma área ainda pouco trabalhada de forma estratégica pelas
OSC portuguesas, a gestão da relação com os doadores e potenciais doadores
tem vindo a ganhar relevância, numa altura em que o financiamento
público tem sofrido reduções constantes. A relação de confiança com os
doadores é conseguida através da interação em momentos-chave, dando a
conhecer de forma clara e objetiva os projetos e atividades da organização
e demonstrando regularmente o contributo real de todo o apoio para a
concretização da sua missão. Uma base de dados organizada é fundamental
para uma correta gestão destas interações.

Cartas; sms; social
media; website; newsletters;
telefonemas.

Relações com Instituições
Governamentais e Supragovernamentais
O trabalho de advocacy e relação com instituições governamentais
e supragovernamentais é fundamental para que as políticas públicas,
os acordos e as agendas internacionais tenham em conta os interesses
das OSC e dos beneficiários da sua ação.
Interessa às OSC manter uma relação de confiança com estas instituições
e, para isso, é essencial que estas conheçam as suas causas e as percecionem
como fundamentais para o bem-comum, e que as OSC prestem contas de
forma cuidada.
Este trabalho ganha ainda mais importância num contexto em que
as OSC estão muitas vezes dependentes de financiamento proveniente
de instituições governamentais e supragovernamentais.
Gestão da Comunicação de Risco e Crise
O trabalho de gestão de risco visa reduzir o grau de uma ameaça potencial,
identificar riscos potenciais e tomar medidas para evitar que se tornem
numa crise. A crise, segundo Coombs (2007), ameaça significativamente
uma organização e, se não for gerida, pode ter consequências graves para
a própria organização, para os seus stakeholders e até para o sector onde
a organização se insere, criando ameaças a três níveis – segurança pública;
perdas financeiras; ou perda de reputação.
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Cartas; documentos
de posição; reuniões;
campanhas de grassroots
advocacy

Embora não nos seja possível desenvolver de forma pormenorizada uma apresentação
e descrição de todos os suportes e instrumentos à disposição dos profissionais de
comunicação, elaborámos uma listagem dos suportes mais frequentemente utilizados
por OSC.
Suportes e meios

Breve descrição

Apresentações

As apresentações institucionais são normalmente desenvolvidas em programas digitais
que, de forma simples e clara, permitem dar a conhecer a identidade e ação de uma
organização. De forma rápida, podem ser adaptadas e partilhadas com públicos
específicos, permitindo às OSC atingir diferentes objetivos (apresentação da identidade,
lançamento de uma campanha ou projeto, angariação de parceiros/financiadores, etc.).

Backgrounder

Os backgrounders são documentos informativos que, de forma simples, em 4-5 páginas,
abordam determinada questão de forma aprofundada, dando ao público informação
adicional sobre um tema específico. É um suporte utilizado tradicionalmente na relação
com os jornalistas, explorando aspetos pouco desenvolvidos nos comunicados, mas sobre
os quais é relevante saber mais (Bivins, 1995).

Brochuras

A brochura pode ser institucional, cujo objetivo é comunicar a filosofia, missão, os valores
e a atividade da organização, ou de apresentação de projetos, muito utilizada na relação
com parceiros e financiadores.
Comparada com o folheto, é um suporte que contém informação mais aprofundada,
é composto por várias folhas – logo, acarreta mais custos e, neste sentido, a distribuição
costuma ser mais seletiva.

Cartas

Embora muitos dos instrumentos sejam atualmente utilizados e adaptados aos meios
digitais, os meios tradicionais continuam a ter bastante relevância, sobretudo quando se
procura um contacto mais personalizado, que exija alguma atenção e resposta por parte
do público. Na área da angariação de fundos e comunicação com doadores e potenciais
doadores, as cartas continuam a ser um meio de "angariar fundos, identificar novos
doadores, aumentar a visibilidade, valorização das relações públicas, identificação de
potenciais voluntários e divulgação de novos projetos" (Marsh et al, 2016: 183).

Cartazes

O cartaz é utilizado frequentemente nas campanhas de comunicação pública e, e.g., para
anunciar um evento, uma ação ou uma campanha de angariação de fundos. Normalmente
é afixado em lugares públicos, podendo também ser utilizado como suporte para
comunicação com os colaborares.

Comunicados
dirigidos aos
Órgãos de
Comunicação
Social

Os comunicados são notas enviadas aos OCS com a finalidade de anunciar novos
projetos/atividades, contar histórias, divulgar testemunhos, partilhar notícias, etc.
Nas OSC, os comunicados são uma forma de dar a conhecer a sua atividade
e, simultaneamente, trabalhar e gerir assuntos na esfera pública, advogando a favor
de causas que estão na génese da sua missão (Bivins, 1995). Apesar de continuarem a
ser muito utilizados, uma estratégia de relações com os OCS baseada apenas no envio
indiscriminado de comunicados está destinada ao insucesso. É preciso uma estratégia de
gestão de relação com os OCS que tenha em conta as características e os interesses deste
público, adequando os meios utilizados para interagir com os mesmos. Os social media
começam a ser um meio cada vez mais utilizado para este fim.

Manual de Gestão
de Risco e Crise
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Discursos

Segundo Marsh et al (2016), os discursos são normalmente monólogos escritos com base
em mensagens estratégicas para serem lidos em frente a uma audiência com interesses
comuns. Um bom discurso tem que ter em conta 5 questões prévias: o objetivo de
comunicação, a audiência, características específicas do orador, tempo (idealmente menos
de 20 minutos) e o contexto (onde vai ser lido, tamanho da sala, equipamento necessário,
etc.). A maior parte dos discursos ainda é impressa e entregue ao orador, embora possam
também ser lidos através do computador ou outros ecrãs. Alguns oradores preferem
discursos organizados por notas importantes ou destaques, em vez de texto corrido.

Documentos
de Posição

Os documentos de posição têm como objetivo dar a conhecer e sustentar de forma
argumentada o posicionamento de uma organização face a um determinado problema,
baseando-se em factos, estatísticas, referências e citações de fontes primárias que permitam
à organização defender o seu ponto de vista face a uma dada situação. Apresentam
também uma solução racional, apontando cursos de ação que podem indicar como
resolver a questão em causa (Xavier University Library, 2014).

E-mail

O e-mail vem substituir o papel anteriormente desempenhado pelas cartas, tendo como
características diferenciadoras a rapidez e facilidade de envio. Ao ser um instrumento de
comunicação que faz parte do dia-a-dia da maioria das organizações e dos cidadãos e
cidadãs, tem um potencial de relação enorme; contudo, muitas vezes é esquecido quando
se exploram os principais instrumentos de comunicação. Nas OSC é utilizado na relação
com diversos públicos, sendo fundamental para a divulgação das atividades.

Eventos

Os eventos “(...) por definição, têm um começo e um fim. São fenómenos temporais, e
nos eventos planeados o programa de eventos ou a programação é geralmente planeada
ao detalhe e amplamente divulgada com antecedência. Eventos planeados são também
normalmente confinados a determinados lugares, embora o espaço envolvido possa ser
uma instalação específica, um grande espaço aberto, ou vários locais” (Getz, 2007: 18).

Fact-Sheets

A folha de factos reúne dados, estatísticas, gráficos e/ou mapas sobre determinado
assunto. Costuma ser utilizada como complemento a informação disponibilizada em
outros suportes; é muito utilizada, e.g., para acompanhar comunicados para os órgãos de
comunicação social, integrando os press-kits.

Folhetos

O principal objetivo dos folhetos, a nível institucional, prende-se com
a disponibilização de informação útil a um público específico, de forma simples e num
documento que complementa informação disponível noutro suporte (Bivins, 1999).
O folheto é geralmente formado por uma folha de papel única, dobrada uma ou mais
vezes, e pode ter objetivos informativos ou persuasivos.

Intranet

Sistema interno de comunicação só acessível a determinados utilizadores. Nas OSC
é tradicionalmente utilizado como facilitador de comunicação entre colaboradores e
voluntários que trabalham em diferentes partes do mundo. Para além de informar e
facilitar os processos, deve estimular o sentimento de pertença.

Manual de
Acolhimento

O manual de acolhimento é normalmente um instrumento preparado pelas organizações
para sintetizar a sua filosofia, estratégia e ação aos públicos internos (colaboradores,
voluntários, entre outros) quando estes têm o seu primeiro contacto com a realidade
institucional. Muitas vezes é desenvolvido em colaboração com os profissionais de
Recursos Humanos da organização.
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Manual
de Gestão
de Risco e
Crise

O manual de gestão de risco e crise deve ser um documento presente em qualquer
organização, sobretudo nas OSC que dependem quase totalmente da confiança de vários
stakeholders. Este é um documento que estabelece a política e procedimentos de gestão de
risco e crise, definindo a equipa responsável por essa mesma gestão, os comportamentos
adequados a diferentes cenários e todos os padrões de ação que permitem minimizar o
impacto de possíveis crises que ponham em causa a organização.

Newsletter

A newsletter é um instrumento informativo usado pela maior parte das OSC para
comunicar com grupos de stakeholders-chave, podendo ser considerado um instrumento
direcionado a nichos, cujos membros partilham interesses comuns (Marsh et al,
2016). Este instrumento permite de forma rápida resumir as principais atividades da
organização, consciencializar determinado grupo para um assunto relevante num
determinado momento, partilhar novos projetos e atividades, dar a conhecer o trabalho
no terreno, mostrar os resultados das verbas aplicadas no seguimento de uma campanha
de angariação de fundos, etc.

Press Kit

Na relação com os OCS, o press-kit é um suporte frequentemente utilizado em
conferências de imprensa, lançamentos de campanhas ou projetos, eventos, entre
outras atividades. É constituído por diversos outros suportes com informações sobre
determinado assunto, podendo integrar comunicados, backgrounders, fact-sheets, relatórios
(que podem ser entregues em formato papel ou digital), folhetos, brindes, etc. Cada vez
mais as organizações, de diferentes setores, apostam em press-kits criativos, que sejam
diferenciadores e mereçam maior atenção por parte dos jornalistas.

Documentos de
Apresentação/
Submissão
de Projetos

Muito do trabalho desenvolvido pelas OSC em Portugal baseia-se na construção
e implementação de projetos e, neste sentido, todos os documentos relacionados com
os projetos, desde os documentos de submissão aos documentos de apresentação, são
importantes instrumentos de comunicação com os financiadores, parceiros
e outros públicos.

Relatórios
anuais

Os relatórios de atividades e contas são atualmente uma das ferramentas utilizadas pelas
OSC para atrair novos doadores/financiadores e reportar a sua ação a estes mesmos
públicos. São também utilizados na relação com "potenciais investidores, analistas,
jornalistas da área financeira, colaboradores, potenciais colaboradores e responsáveis
governamentais" (Marsh et al, 2016: 95).
Estes relatórios, segundo Marsh et al (2016), têm normalmente as seguintes secções:
informação financeira, mensagem do presidente, apresentação institucional, análise dos
dados financeiros e apresentação da estrutura/equipa.

Revista

A revista pode ter um cariz mais institucional ou temático, tendo tradicionalmente uma
periodicidade e linha editorial definida, permitindo o aprofundamento de alguns assuntos
e notícias.

SMS

As sms (Short Message Service) são normalmente um suporte complementar a uma
estratégia mais abrangente que contempla outros meios, sendo eficazes para comunicar
com públicos-chave em momentos muito específicos (Marsh et al, 2016). O texto deve ser
breve, focar os principais aspetos positivos do projeto/campanha/atividade e promover a
continuação da relação, orientando os públicos para a ação - resposta direta, link para o
website, download de aplicações, etc.
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Social Media

Segundo Smith (2013), as OSC utilizam os social media para dois propósitos: alimentar
a relação com os seus públicos e angariar fundos. Segundo Newsom et al (2013), “social
media” é um termo amplo que se aplica a todo o consumo e criação de conteúdos
distribuídos em larga escala através da internet. "[…] geralmente os social media
permitem três estádios de interação com o conteúdo: 1) produção 2) consumo e 3)
partilha. O termo “social media” é extremamente abrangente e refere-se a blogs, wikis, sites
de partilha de vídeos como o YouTube, sites de partilha de fotografias como o Flickr
e sites de redes sociais como o Facebook e o Twitter" (Newsom et al, 2013: 63).

Spots de
Rádio ou
Televisão

Os spots de rádio e televisão são uma ferramenta importante em campanhas abrangentes
e multicanal, como campanhas de comunicação pública. Permitem a divulgação da
mensagem de forma rápida e apelativa, chegando a uma audiência bastante alargada.
Por serem suportes com custos elevados ao nível da sua divulgação, muitas ONGD têm
que optar por negociar espaço pro bono, o que leva a uma perda de eficácia relacionada
com o horário/espaço da publicação.

Telefone

Os telefonemas são muitas vezes esquecidos nas estratégias de comunicação das OSC.
De facto, são um meio fundamental na relação com grande parte dos stakeholders, podendo
ser utilizados de forma pró-ativa (contacto regular com beneficiários, colaboradores,
voluntários, doadores, financiadores, parceiros, instituições governamentais
e supragovernamentais, entre outros) ou na resposta às questões e necessidades
dos diversos públicos.

Vídeos

Website

Os vídeos são um suporte cada vez mais utilizado por OSC para diferentes finalidades.
Embora o custo seja elevado, os vídeos permitem, de forma rápida e muito apelativa,
captar a atenção do público e direcioná-lo para uma ação concreta, que pode ser fazer
um donativo, visitar um site, pesquisar sobre um assunto, partilhar o vídeo nas redes
sociais, etc. De realçar que, com a evolução tecnológica, é cada vez mais fácil e acessível
a utilização de pequenos vídeos na comunicação regular das OSC. Newsom et al (2013)
consideram que existem 10 questões fundamentais a ter em conta antes de avançar para
o desenvolvimento de um vídeo: interesse para o público, pertinência do assunto
abordado, adequação à audiência, disposição visual dos elementos, atualidade,
participantes genuínos, efeitos sonoros, edição profissional, conteúdos do guião
e credibilidade do vídeo no geral.
O website é a principal ferramenta de apresentação de uma organização no online.
Qualquer profissional de comunicação deve pensar um website institucional como
um instrumento poderoso para comunicar com públicos distintos, uma vez que tem
o potencial de atingir audiências alargadas, permitindo, contudo, uma orientação
de mensagens e espaços específicos para cada público, oferecendo dessa forma a
possibilidade de responder, em simultâneo, a diversas necessidades.

Importa destacar que nada impede a utilização de outros meios e suportes, de
diferentes táticas e técnicas. Desde que contribuam para atingir os objetivos
propostos, não há limites previamente definidos. Um exemplo é a utilização de
tecnologia realidade virtual, os vídeos 360°, mixed reality e a realidade aumentada.
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Tecnologia de 'storytelling' imersivo
como ferramenta de comunicação
das OSC
A pergunta decisiva para todas as empresas e Organizações da Sociedade Civil
(OSC) é como comunicar de forma eficiente mensagens para o público-alvo. São
gastos milhares ou até mesmo milhões de euros em campanhas de comunicação
que não produzem os resultados esperados ou que simplesmente não são
compensatórias tendo em conta o retorno do investimento.
O grande objetivo das campanhas de comunicação é criar uma mudança
comportamental – alterar um hábito, gerar simpatia, assinar uma petição, fazer
um donativo, entre outras. E para existir esta mudança têm de ser criadas pontes e
ligações entre o assunto e o público-alvo – quer seja uma pessoa que esteja a passar
na rua, uma vítima ou um membro do Governo que tem a responsabilidade das
decisões estratégicas no que toca aos fundos monetários.
Para criar estas ligações têm de se gerar laços de empatia, uma conexão emocional
que permita ao público-alvo colocar-se na pele da pessoa ou no local onde a ação
está a decorrer.
E é aqui que entram as novas tecnologias de comunicação imersivas, como a
realidade virtual (VR), os vídeos 360°, mixed reality, a realidade aumentada (AR),
entre outras.
Tecnologias imersivas
Já há muito tempo que se fala no poder da VR e dos seus derivados, e já há alguns
anos que se fazem alguns projetos bem-sucedidos no campo dos jogos, da saúde
e até da educação. No entanto, o investimento em comunicação, jornalismo e
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impacto social é mais recente, vindo essencialmente do investimento que grandes
companhias como a Google e o Facebook têm feito na tecnologia (Recode, 201725),
que difere da usada na produção de filme linear.
No fundo, o que estas tecnologias imersivas garantem é uma realidade paralela.
No caso de VR, 360° e mixed reality, os óculos dão acesso a um novo mundo em 360°
em que o usuário tem fisicamente o contacto cortado com o ambiente externo,
garantindo a imersão completa, especialmente quando se utiliza som espacial, e
criando a tal ponte de empatia de que falávamos.
Implementação
Para se criar a tal ponte de empatia, além da produção do vídeo, são necessárias
essencialmente duas coisas: encontrar o público-alvo e garantir que este tenha
uma boa experiência.
Estas tecnologias imersivas estão ainda num fase bastante embrionária de
desenvolvimento, sendo que ainda não são conhecidas pelas massas; dos que
a conhecem, são ainda poucos os que têm o equipamento necessário para um
bom visionamento; há muito equipamento no mercado que não tem qualidade
que garanta uma experiência realmente imersiva; e finalmente, muitos projetos
que estão a ser produzidos não têm qualidade porque não têm em conta as
características especiais dos filmes imersivos, como, e.g., a cinematografia e a
interação.
Dito isto, importa notar que na fase da implementação não basta criar um vídeo
360° e publicá-lo nas redes sociais. Dadas as suas características especiais e o
seu poder imersivo e de engajamento, é necessário garantir que este chegue ao
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público-alvo e da melhor maneira, através de uma forte estratégia de marketing,
online e offline.
Casos de sucesso
No último ano e meio são vários os casos de sucesso deste tipo de experiências, que
demonstram realmente que a tecnologia imersiva tem um potencial enorme. Uma
das mais famosas é a experiência “Clouds over Sidra”, um minidocumentário que
segue a vida de uma menina síria refugiada de 12 anos num campo de acolhimento
na Jordânia (The Verge, 201626). Na primeira conferência de captação de fundos
onde foi mostrado em 2015, este filme garantiu 3.8 mil milhões de dólares
americanos, mais de 70% do que tinha sido inicialmente projetado.
A Amnistia Internacional do Reino Unido criou também uma experiência em
360° sobre a guerra na Síria para angariação de fundos, pois tinham problemas
em conectar o público britânico à cruel realidade neste país (Third Sector, 201627).
Esta campanha extremamente bem-sucedida garantiu um aumento de 9% na
captação de fundos em ações de rua!
Lições para as OSC
Apesar destes casos de sucesso e do momento alto que estas tecnologias estão
neste momento a passar, é importante considerar três aspetos no que toca ao
sector das OSC.

The Verge (2016). Disponível em https://www.theverge.com/2016/9/19/12933874/unvr-clouds-over-sidra-filmapp-launch (acedido a 7 de Outubro de 2017)
27
Third Sector (2016). Disponível em http://www.thirdsector.co.uk/third-sector-awards-2016-digital-innovationyear-winner-amnesty-international-uk-360-syria/digital/article/1406932 (acedido a 7 de Outubro de 2017)
26

25

Recode (2017). Disponível https://www.recode.net/2017/4/28/15376268/facebook-augmented-virtual-realitylinkedin-jobs-charts (acedido a 7 de Outubro de 2017)
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Exemplos
Apresentamos abaixo alguns exemplos de suportes de comunicação frequentemente
utilizados por OSC. Mais do que uma análise crítica, pretendemos demonstrar como
alguns dos suportes podem contribuir para a concretização da missão de uma OSC.
Primeiro que tudo é importante, tal como em qualquer atividade, fazer a
monitorização e avaliação de impacto para realmente entender se o nosso projeto
teve o sucesso desejado e se é a melhor forma de comunicação para um dado
assunto. O mesmo se passa com as tecnologias imersivas, especialmente porque
estas têm um poder muito forte de conexão, o que pode ser até contraproducente.
No caso de uma experiência em VR em violência de género, e.g., é importante
entender como reage o público e se esta experiência alivia ou intensifica o trauma.
Já existem várias universidades a desenvolver protótipos de monitorização de
sentimentos em tempo real.

Backgrounder: Data Privacy Day 2017
Media Backgrounder
O Data Privacy Day 2017 Media Backgrounder é um documento informativo que,
de forma simples e aprofundada, apresenta informação adicional sobre um tema: a
Privacidade de Dados por ocasião do Dia da Privacidade de Dados. Utilizado na relação
com os OCS, ao analisar o documento tudo leva a crer que poderia ser facilmente
utilizado pela National Cyber Security Alliance na relação com outros públicos.

Este exemplo está relacionado também com a questão da ética, um ponto bem
quente na discussão global sobre as implicações da VR. Como é uma tecnologia
tão recente, ainda são poucos os estudos que realmente avaliam o impacto desta
tecnologia nos humanos. Será que estamos a criar realidades paralelas que irão
para sempre mudar a perceção do real? Será que estamos a criar memórias
falsas? Outro ponto polémico é a criação do “poverty porn”; ou seja: até que ponto
estaremos a replicar e a intensificar modelos de comunicação que agudizam a
distância entre o “nós” e o “eles”, e que em vez de criarem pontes de empatia,
criam pontes de distância?
O terceiro e último ponto é entender que, tal como em qualquer projeto de
comunicação, é importante avaliar se as tecnologias imersivas são a melhor forma
de comunicar o nosso assunto. Apesar do grande poder de empatia e conexão,
nem todas as histórias ou temas podem ser transformados numa experiência
de VR ou AR. Ao criarmos fatiga da tecnologia imersiva, especialmente com a
produção de conteúdos pobres, estamos a dar um tiro no pé e a danificar todo o
potencial de comunicação que esta tecnologia nos poderá trazer.

Catarina Gomes
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Este backgrounder contém informação sobre o Dia da Privacidade dos Dados,
data que a National Cyber Security Alliance pretendia assinalar. Apresenta
informações sobre as atitudes, preocupações e comportamentos dos americanos
no que diz respeito à privacidade de dados, realça a importância do tema para os
consumidores e as empresas americanas e expõe vários factos e dados estatísticos.
Destaca ainda alguns tópicos de interesse relacionados com este tema, eventos
relacionados com o Dia da Privacidade dos Dados e alguns recursos úteis e de
interesse para consumidores e empresas, terminando com informação sobre a
National Cyber Security Alliance.
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Tudo leva a crer que, ao ler este documento, o jornalista ou outro público a que
este se dirija, fica a conhecer os aspetos mais importantes sobre um tema específico
(neste caso, a Privacidade de Dados) e as sugestões apresentadas permitem que
aprofunde alguns aspetos específicos sobre o tema, se assim o pretender.

Campanha: The Girl Effect
Analisámos a campanha de comunicação pública “The girl effect”, que visa
informar, persuadir e motivar mudanças de comportamento em relação aos
direitos das raparigas.
Em 2009, a OSC Girl Effect lançou o vídeo “The Clock is ticking” no Fórum
Económico Mundial em Davos e este foi o ponto inicial de um trabalho de
comunicação constante que visa desafiar as pessoas a pensar e a agir de forma
diferente em relação à defesa dos direitos das raparigas, sobretudo as que vivem
nos países em desenvolvimento.
A partir deste momento, através de várias atividades de comunicação organizadas,
nomeadamente aproveitando as potencialidades dos social media através da
divulgação de vários vídeos com uma mensagem simples, direta e bastante clara,
aliada a um grafismo apelativo e moderno, que se tornaram virais, apostando
também em outros suportes como factsheets e num grande esforço de relação com
os OCS, a campanha conseguiu atingir uma grande audiência.
Analisando o vídeo de lançamento da campanha, que serviu de orientação
para toda a campanha, tendo em conta os passos do Processo de Mudança de
Comportamento (Piotrow et al, 1997), verifica-se que este aposta numa narrativa
simples em que se começa por identificar e explicar o problema, de forma a que
a comunidade global passasse de um estado de desconhecimento para um estado
em que já conhece o problema, mas também a solução.
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A apresentação da solução visava também conseguir a aprovação do trabalho
realizado em defesa dos direitos das raparigas para depois incentivar à ação,
tentado primeiro criar uma intenção de ajudar, para depois as pessoas agirem em
consonância com o defendido pela organização. Neste caso, o que se pretendia era
que as pessoas advogassem a favor desta causa, através das partilhas do vídeo, mas
também colocando o assunto na sua agenda, e contribuindo assim para incluir o
tema na agenda pública, mediática e política.

Embora não tenhamos dados para analisar ao pormenor os resultados desta
campanha, tudo leva a crer que, com esta campanha, a Girl Effect conseguiu
alcançar um público bastante alargado: o canal de YouTube da OSC tem mais de
6 milhões de visualizações e a página do Facebook mais de 300 mil seguidores. Isto
foi possível através de uma mensagem simples que, para além de ser objetivo desta
campanha, é também a missão da organização: garantir que qualquer rapariga tem
autoconfiança e capacidades para, por si, exigir e lutar por todos os seus direitos.

165

Comunicação e Organizações da Sociedade Civil: conhecimento e reconhecimento

Documento de Posição:
Organização Mundial de Saúde (2017)
Como referimos anteriormente, os documentos de posição têm como objetivo dar a
conhecer e sustentar de forma argumentada o posicionamento de uma organização
face a determinado problema. Neste documento, escrito em inglês e francês, a
Organização Mundial de Saúde faz uma introdução sobre o documento, que
substitui uma primeira versão escrita em 2010, com novos dados sobre a vacinação
contra a cólera, fazendo inicialmente uma contextualização sobre a evolução da
doença e os tratamentos existentes, de seguida apresentando as características da
vacina (composição, dosagem, administração e armazenamento, bem como dados
sobre a sua eficácia e segurança), iniciando a partir daí a apresentação da sua
posição face ao assunto e conclusões sobre essa mesma posição, fundamentando
todas as questões abordadas com dados concretos que permitem sustentar o apoio
à vacinação em contextos específicos definidos no final do documento.
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Nos últimos anos, esta relação das OSC com os jornalistas sofreu muitas alterações,
devido às novas tecnologias de informação, mas também à crise do jornalismo
em Portugal e no mundo, contribuindo para que os websites institucionais sejam
hoje uma fonte importante para os jornalistas. Neste sentido, muitas organizações,
como, e.g., a OFXAM, criaram um Media Centre nos seus websites com informações
úteis para os jornalistas.

Analisando o Media Centre da OXFAM, percebemos que o mesmo tem informação
sobre diversos contactos de interesse, comunicados, fotos e vídeos, logótipos da
OXFAM, informações sobre os porta-voz da organização, calendário (lançamento
de relatórios, início de projetos, ações, dias comemorativos, etc.), publicações e
o feed do twitter @oxfamgbpress (conta exclusivamente criada para partilha de
conteúdos com interesse para os jornalistas). Através desta página percebemos a
importância que os OCS têm para a comunicação da OXFAM e o cuidado que a
organização tem em manter esta página atualizada, garantindo que os conteúdos
são relevantes, dando aos jornalistas a garantia de que, a qualquer altura, esta é
uma plataforma a que podem recorrer, encontrando toda a informação necessária.

Press Kit / Media Centre: OXFAM
Relatório Anual: UNICEF
Como referido no ponto sobre Suportes e Meios de Comunicação, o press kit
é tradicionalmente constituído por informações sobre determinado assunto
(comunicado, backgrounder, fact-sheet, relatórios, folhetos, brindes, etc.), e costuma ser
um suporte desenvolvido para situações específicas na relação com os jornalistas,
como conferências de imprensa, apresentação de projetos ou outros eventos.
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Os relatórios de atividades são atualmente um instrumento de comunicação
fundamental na relação com diversos públicos, nomeadamente, os doadores e
financiadores (atuais e potenciais), colaboradores, organismos governamentais e
supragovernamentais, entre outros.
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Analisando o “Annual Report 2016” da UNICEF, tudo leva a crer que o relatório
é um instrumento de comunicação importante, sendo percetível o cuidado ao nível
da paginação e dos conteúdos: apresenta a informação de forma simples tendo em
conta os principais stakeholders da organização e os públicos deste relatório.
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Website: Pencils Of Promise
A Pencils of Promise é uma OSC criada em 2008, nos EUA, que tem como missão
promover uma educação de qualidade em comunidades vulneráveis, através
da construção de escolas, formação de professores e adequação de programas
curriculares às necessidades de aprendizagem de crianças e jovens em risco no
Gana, na Guatemala, no Laos e na Nicarágua.

A análise ao website da Pencils of Promise permite-nos perceber claramente a missão
e objetivos desta OSC. Para além de um design responsivo, toda a estrutura permite
uma leitura fácil e uma navegação intuitiva, características essenciais a qualquer
website atualmente. A aposta num menu simples permite aceder à informação
fundamental sobre a organização e os seus projetos e, simultaneamente, encontrar
páginas direcionadas para diferentes stakeholders. Através das várias páginas
conseguimos perceber a quem se dirige a sua comunicação, bem como o objetivo
de cada secção, página ou conteúdo.
O relatório é composto pelos seguintes conteúdos: mensagem do Diretor Executivo,
Introdução, Resultados, Bens Essenciais e Parcerias.

Ao longo do site existem várias referências ao problema (falta de educação) e à
solução para os problemas detetados: os projetos (a justificação, a abordagem, o
material desenvolvido e os resultados).

Mais do que uma apresentação de projetos e atividades, este é um documento que
foca os principais resultados atingidos no decorrer do ano e o impacto da sua ação,
centrando-se sobretudo nas áreas de trabalho da organização, nos beneficiários e
na sua missão.
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Existe também um cuidado na criação de uma ligação emocional com o público,
apresentando histórias reais de pessoas que se envolveram nesta causa e que
contribuem para fundamentar o propósito da sua ação e estimular o envolvimento
da comunidade. Conclui-se que a OSC utiliza este instrumento com o intuito de
envolver os visitantes do site, criar uma comunidade que seja ativa e advogue a
favor de uma causa (neste caso, a educação para todas/os).

Ao analisar este website percebemos também a importância do mesmo para a área
de Angariação de Fundos, que logo na página inicial está em destaque. No entanto,
ao longo do portal, diferentes conteúdos estimulam a contribuição dos visitantes.

Há um cuidado constante na prestação de contas, na apresentação dos resultados,
do impacto conseguido com os projetos, seja na home page, nas páginas dos projetos,
ou nas secções “Results” e “Financials”.
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Verifica-se ainda uma ligação constante para os social media (os destaques estão
disponíveis em todas as páginas, onde através de um clique é possível visitar as
diferentes plataformas) e um grande cuidado com a parte gráfica, existindo uma
grande aposta na utilização de fotografias, infografias e vídeos, o que facilita
a apresentação do trabalho da organização, bem como a demonstração dos
resultados alcançados.

Leituras Complementares
Conclusão
Partindo da ideia de que todo o trabalho de comunicação numa OSC deve ter
como grande objetivo contribuir para a concretização da missão da organização,
defende-se neste artigo que, uma vez que a comunicação numa OSC é intencional
e visa mudanças sociais ao nível de informação, atitudes e comportamentos, esta
deve ser planeada tendo em conta as características e necessidades dos públicos
com quem trabalha, nomeadamente dos seus beneficiários. Só assim será possível
conseguir uma mudança social bem-sucedida.
A análise realizada ao longo deste capítulo permitiu também concluir que as OSC,
apesar das limitações existente ao nível dos recursos financeiros e humanos, têm
ao seu dispor uma variedade bastante grande de táticas e técnicas, instrumentos
e suportes, que podem utilizar na relação com os diversos públicos, sendo que
estas limitações não são, na maioria dos casos, por si só, justificação para uma
comunicação sem pensamento estratégico, onde a escolha das táticas e técnicas,
instrumentos e suportes não é fundamentada, nem tem em conta os aspetos
referidos ao longo do capítulo.

Robert L. Dilenschneider

The AMA Handbook of Public Relations
AMACOM, 2010 (256 páginas)
Esta publicação da AMA é uma obra de suporte ao trabalho diário do
profissional de comunicação num mundo em constante mudança. Fornece um
apoio importante no planeamento e aplicação de técnicas e táticas ao nível da
Comunicação Digital, Relações com Media, Comunicação de Crise, Relações
com Governo, entre outras áreas.

David Hulme e Michael Edwards

NGOs, States and Donors - Too Close For Comfort?
Palgrave Macmillan, 2013 (327 páginas)
Neste livro conhecemos as idiossincrasias associadas ao financiamento das OSC
e compreendemos de que forma as mesmas se colocam como um desafio à
concretização da sua missão e trabalho. Esta é uma obra importante para pensar
os desafios que se colocam à comunicação num contexto em que interesses
institucionais e sociais coexistem e tornam a transparência e credibilidade aspetos
fundamentais para a sobrevivência de qualquer OSC.
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