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RESUMO

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa?

O aparecimento da web 2.0 acarretou a introdução no meio digital de ferramentas capazes de
proporcionar entre os utilizadores da Internet a partilha de conteúdos – imagem, vídeo, áudio –, em
tempo real e em qualquer parte do mundo. Estas alterações motivaram uma viragem no espetro
comunicativo e alteraram a forma como atualmente se comunica. Neste sentido, e posto que as
organizações são constituídas por pessoas, elas próprias viram-se confrontadas com alterações
motivadas pelas mudanças ocorridas na comunicação. É, assim, pertinente questionar de que forma a
comunicação é trabalhada no seio das organizações e, mais especificamente, como funciona, nos dias
de hoje, a assessoria de imprensa. Com base numa experiência de estágio curricular durante três
meses numa empresa de comunicação e assessoria – Central de Informação, no Porto –, pretende-se
analisar de que forma os assessores utilizam as novas ferramentas da web 2.0, com especial enfoque
nas redes sociais. A Internet não se caracteriza como mais um meio de comunicação na sociedade,
mas antes, assume-se como uma revolucionadora da comunicação operada entre pessoas, tendo, por
isso, alterado a forma como se está no mundo. O período de experiência profissional foi importante
para observar que ainda existe uma falta de compreensão quanto à importância de se saber comunicar
no meio on-line. Se por um lado as novas ferramentas são usadas, por outro as métricas e as rotinas
mantêm-se iguais ao momento antes do aparecimento das redes sociais. Contudo, esta observação
não significa que a resposta para a questão “Redes sociais: um complemento ou uma parte integrante
na assessoria de imprensa?” seja óbvia, porque emergem necessidades na área do jornalismo, nos dias
de hoje, que justificam o trabalho dos assessores de imprensa.

Palavras-chave: Relações Públicas; assessoria de imprensa; jornalismo, internet e redes sociais.

ABSTRACT

Social Media: A complement or an integrant part of the press office?

The appearance of the Web 2.0 as introduced tolls in the digital environment that allowed internet
users to share contents - image, video and audio - in real time and all around the world. These changes
prompted a turn over in the communicative spectrum and the way we nowadays communicate. As so,
and seen that organizations are built by people, they were confronted by the need to also change.
Therefore, it is wise to question the way that communication is shaped among the organizations and,
more specifically, how nowadays the press office functions. Based in an experience of a curricular

internship in a press office company that lasted 3 months - Central de Informação, at Oporto -, the
goal was to analyze the way consultants use Web 2.0’s new tolls, specially social network. Internet is
not just another society’s mean of communication, but it rather assumes itself as a revolutionary of
communication amongst people, therefore changing the way they live. The period of the professional
experience was important to observe that there is still a lack of comprehension regarding the
importance of online communication. If in one hand, new tolls are used, in the other hand the metrics
and routines remained as they were before the appearance of social network.However, this
observation does not mean that the answer to the question “Social Network: a complement or an
essential component to press office?” is obvious, as, nowadays, needs in the journalism area emerge

that justify press office work.

Keywords: Public Relations; Press Office; Journalism; Internet; Social Media.
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Introdução

“O público que se dane!”, expressão proferida no ano de 1882 pelo empresário norte-americano
a um jovem jornalista aquando da construção de uma nova ferrovia nos Estados Unidos da América, marca
o início da profissão das Relações Públicas (Penteado, S/d). Não obstante, este acontecimento é,
igualmente, um reflexo da falta de transparência por parte dos grandes monopólios empresariais. Com o
trabalho desenvolvido por Ivy Lee, considerado o pai das Relações Públicas, este paradigma da falta de
transparência, bem como a falta de noção relativamente à importância da opinião pública, sofreu
alterações e teve percussões no mundo inteiro (Gonçalves, 2010). No seguimento destas mudanças, o
aparecimento da word wide web e da web 2.0 reformou a sociedade e, por conseguinte, as organizações.
A sociedade reorganizou-se e conectou-se em rede (Castells, 2007); a comunicação democratizouse; e os mass media perderam o monopólio da informação. Apareceram mais Organizações Não
Governamentais (ONG), que servem como denunciadoras de situações empresariais e políticas, como é
exemplo a Greenpeace, no tema ambiental, e a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, ambas
sobre Direitos Humanos (Argenti, 2014). Ainda no seguimento do aparecimento da Internet, os cidadãos
– através dos movimentos sociais que marcaram a década passada –, provaram que são capazes de se
conectarem com o mundo e impor a sua vontade no meio político e empresarial (Castells, 2013).
Paralelamente a estes acontecimentos de evolução tecnológica e consecutiva evolução social e
política, escândalos empresariais e financeiros, como é exemplo a “bolha das pontocom”, no ano 2000,
que expôs a “fraude corporativa” de “grandes empresa, como a WorldCom, Adelphia e a Tyco, e o colapso
da sua empresa de auditoria, a Arthur Andersen”, decorreram num ceticismo por parte do público perante
as grandes empresas (Argenti, 2014). Além desta descrença, o público tem, inclusive, uma maior
capacidade de acesso a informação. Consequentemente, todos estes acontecimentos e características de
uma nova sociedade culminaram numa era mais sofisticada, nominada de Era Digital.
Deste modo, no seguimento destas questões sociais e empresarias, o autor da obra Comunicação
Empresarial: A Construção da identidade, imagem e reputação, Paul Argenti, afirma que as organizações
aprimoraram os seus modelos de comunicação para que, desta forma, tenham a capacidade de responder
ao público dos dias de hoje e enfrentar os desafios do século XXI (Argenti, 2014). O recurso a empresas
de assessoria, o crescimento do número de gabinetes de comunicação, assim como da sua importância
dentro das grandes organizações, bem como a consciência de uma comunicação mais transparente e
integrada (Kunsch, 2007), e o uso das novas tecnologias no sentido de uma abertura com o público são
1
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alguns dos mecanismos capazes de dar resposta às exigências desta nova era mais sofisticada, como
referido anteriormente.
Neste sentido, e uma vez que o presente trabalho tem como objeto de estudo a assessoria de
imprensa, é necessário refletir o papel dos jornalistas e a sua posição num mundo interligado
mundialmente, como anteviu Marshall McLuhan na década de 60 do século passado. Contrariamente aos
profissionais da área de comunicação empresarial, que viram na Internet uma oportunidade de contacto
com o público, os jornalistas e respetivos meios de comunicação social enfrentaram dificuldades aquando
o momento da digitalização dos conteúdos, posto que o mercado digital privilegia conteúdo rápido e de
“fácil digestão” (Lloyd & Toogood, 2015, p. 88), o que contraria o trabalho dos órgãos de comunicação
social. Os jornalistas viram-se na obrigação de uma adaptação de trabalho balizado por números1 num
espaço mediático cada vez mais sobrelotado de informação, como é exemplo o aparecimento do
“jornalista cidadão”, e dos conteúdos criados pelas empresas e comunicados diretamente no meio digital.
A análise sobre o trabalho dos jornalistas nos dias de hoje será uma ferramenta importante na
tentativa de encontrar uma resposta à questão proposta neste trabalho: “Redes Sociais: Um
complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa?”
Com o objetivo e intuito de encontrar uma resposta à questão acima formulada, o presente
trabalho reflete as problemáticas impostas pelo aparecimento de novas tecnologias, posto que estão em
constante mudança, propiciando alterações na sociedade que, por sua vez, alteram o funcionamento das
organizações. Esta perceção da constante alteração do meio em que se inserem as organizações é
fundamental para entender que uma estratégia hoje específica de trabalho poderá não ser a estratégia
indicada a seguir no futuro, constrangimento que as empresas têm de lidar atualmente, visto ser
importante às pessoas que compõem as organizações estarem em constante aprendizagem. Contudo, as
bases em que estão assentes a comunicação organizacional e o jornalismo, as teorias formuladas ao longo
dos anos que procederam o nascimento de ambas as profissões, assim como diferentes análises da
sociedade após o surgimento da Internet, poderão ser um ponto de princípio aquando a necessidade de
se pensar uma estratégia ou num modelo de comunicação.
Neste sentido, o presente documento foca-se, numa primeira parte, no trabalho desenvolvido
pelas Relações Públicas e, especificamente, pela Assessoria de Imprensa em paralelo com a evolução do
Jornalismo, visto que profissionais de ambas as áreas – Jornalismo e Relações Públicas –, trabalham em
conjunto, apesar de terem bases ideológicas e objetivos de trabalho opostos. Numa segunda e terceira

1

“To enter the Telegraph Group newsroom is to be confronted with a large interactive board which relays instante
web analytics to journalists, including the most popular story of the moment.” (Lloyd & Toogood, 2015, p. 88).
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parte, o trabalho centrar-se-á nas alterações ocorridas com o surgimento da Internet, de forma a
contextualizar as circunstâncias em que se inserem as organizações e os desafios que lhes são impostos
por esse mesmo contexto e num enquadramento teórico relacionado com o modelo proposto por
Margarida Kunsch (2006) sobre Comunicação Integrada. Numa quarta parte, o presente trabalho
apresentará uma proposta de resposta à questão formulada (proposta porque, como foi acima referido,
as organizações estão em constante reformulação, visto que a Internet e as suas aplicações obrigam aos
cidadãos, igualmente, uma constante adaptação no espaço on-line) com base nos pontos anteriores e,
ainda, com base numa observação de um caso prático, baseado numa estratégia de comunicação de uma
empresa de assessoria de imprensa que utiliza o recurso das redes sociais no seu plano comunicativo.
Desta forma, no primeiro capítulo deste documento, denominado de “Contextualização dos
termos Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e Jornalismo”, será apresentada uma concetualização
e contextualização histórica dos três termos – relações públicas, assessoria de imprensa e jornalismo –,
que se apresentam como elementos fundamentais neste trabalho e são, de igual forma e resumidamente,
a sua pedra angular. A definição de Relações Públicas, como termo, mas também como profissão, é
fundamental para entender o presente documento, posto que em Portugal a expressão em si pode
remeter para áreas de trabalho que fogem ao pressuposto aqui apresentado, como, por exemplo, quando
é percebida como sinónimo de qualquer trabalho de venda ao público. Por sua vez, a distinção entre
assessoria de imprensa e jornalismo e, igualmente, Relações Públicas, posiciona a atividade e permite
entender de que forma apareceu essa mesma profissão, qual a sua função numa empresa e no quadro
atual do jornalismo. A área do jornalismo, contrariamente à das Relações Públicas, passa, atualmente, por
uma fase repleta de constrangimentos motivados pelo aparecimento da Internet e da implementação das
novas ferramentas digitais.
No segundo capítulo – “Relações Públicas no meio digital” –, o presente trabalho abordará as
alterações impostas pela introdução da word wid web nas três profissões referidas anteriormente, com
maior atenção nas Relações Públicas, com o intuito de entender a sua realidade e a sua forma de trabalho
nos dias de hoje, ou seja, num mundo interligado, onde as pessoas comunicam entre si e onde a
informação é difundida ao segundo. Como irá ser exposto, ainda, nesse mesmo capítulo, o Jornalismo,
devido à sua natureza e aos seus objetivos característico de uma instância da sociedade denominada de
“Quarto Poder”, foi obrigado a alterar a sua forma de trabalho e a inovar-se para que, dessa forma,
conseguisse continuar a operar no mundo em que, como afirma Manuel Castells (2013), o poder está na
comunicação. Contudo, para áreas como as Relações Públicas e a Assessoria de Imprensa, a Internet e as
suas funcionalidades podem ou não ser uma mais-valia nas suas rotinas e uma alavanca na concretização
dos seus objetivos, impostos pelos seus clientes.

3

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

“Modelo de Comunicação Integrada” é o título do terceiro capítulo do presente documento e tem
como objetivo apresentar a teoria da autora Margarida Kunsch, assim como de Paul Argenti (2014) e de
Gaudêncio Torquato (2002), que defende uma comunicação integrada na área da Comunicação
Organizacional. A autora sustenta, fundamentalmente, a tese de que a comunicação de uma empresa
deve ser pensada e trabalhada estrategicamente para que, desta forma, se consigam atingir os seus
objetivos. Com as alterações referidas nos capítulos anteriores referentes ao aparecimento da Internet,
assim como tendo em consideração as diferentes visões e paradigmas das Relações Públicas, o mesmo
capítulo refletirá sobre a pertinência de pensar numa estratégia de comunicação integrada – aliás, como
apresenta a autora Margarida Kunsch –, referentemente às Redes Sociais. No terceiro capítulo será,
igualmente, apresentada uma tentativa de resposta à questão “Redes Sociais: Um complemento ou uma
parte integrante da assessoria de imprensa?”, tendo como fundamento o modelo de comunicação
apresentado por Kunsch.
No quarto capítulo, intitulado de “Central de Informação: Comunicação 360”, será exposta a
apresentação da empresa onde foi realizado o estágio de três meses, período de trabalho e análise que
resultou neste documento. A empresa de assessoria e comunicação, situada no Porto, tem como visão a
oferta aos seus clientes de uma comunicação a 360 graus para que, desta forma, consigam responder a
todas as suas necessidades relativas à área da comunicação e características de uma época de constantes
mudanças. Por conseguinte, a Central de Informação oferece serviços em todas as áreas que trabalhem a
comunicação, nomeadamente no que respeita às redes sociais e espaços no on-line, assessoria de
imprensa e criação de conteúdos multimédia. O quinto e seguinte capítulo, denominado de “Caso Prático:
Católica no Porto”, é o resultado da observação realizada ao longo dos três meses de estágio
relativamente à comunicação elaborada pela Central de Informação para o seu cliente Católica no Porto.
Além do trabalho de assessoria de imprensa, a empresa de comunicação gere as redes sociais desse
mesmo cliente. O exemplo aqui apresentado será fundamental para demonstrar e formalizar as teorias e
as teses defendidas e apresentadas nos capítulos anteriores para que, desta forma, seja possível
responder à questão formulada neste documento.
Após a contextualização e concetualização das Relações Públicas, da apresentação do modelo de
comunicação de Margarida Kunsch e da análise de um caso prático, o último e sexto capítulo – “Desafios
e constrangimentos da Era Digital nas Relações Públicas e Organizações” –, irá expor uma síntese de todas
as teorias apresentadas ao longo do presente documento e será realizado, ainda, um resumo de todos os
pressupostos apresentados de forma a ser possível apresentar uma resposta à questão principal do
presente documento: “Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de
imprensa?”

4
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Desta forma e fundamentalmente, será imprescindível para um gabinete de comunicação,
especificamente, de assessoria de imprensa, utilizar as redes sociais na sua estratégia de comunicação,
visto serem, atualmente, uma ferramenta que viaja na mão de muitos cidadãos?2 Ou, por outro lado, e
tendo a assessoria de imprensa as suas próprias funções e rotinas, as redes sociais serão apenas um
complemento ao seu trabalho? Neste sentido, quer isto dizer que as redes sociais serão só um meio para
alcançar um fim que, neste contexto, será a comunicação com meios de comunicação social? Ou no
contexto da primeira questão formulada, serão um meio para obter os objetivos apresentados pela
organização no âmbito, igualmente, da comunicação? São estas questões que o presente documento irá
tentar responder com base numa pesquisa teórica onde serão analisadas teorias de diversos autores e
com base, equitativamente, na observação de uma estratégia de comunicação elaborada por uma
empresa de assessoria de imprensa e comunicação.

2

De acordo com o website Worldometers (https://www.worldometers.info/pt/) apenas uma média de metade da
população mundial tem acesso à Internet. Em Portugal, e de acordo com o website PORTADA – Base de Dados
Portugal Contemporâneo, 3.5 milhões de pessoas têm assinatura de internet. Ambos os website foram confirmados
no dia 11 de novembro de 2019, às 12h00.
5
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1. Contextualização dos termos Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e
Jornalismo

1.1.

Emergência e afirmação das Relações Públicas

Até à década de 80, a área das Relações Públicas evoluiu a par com a área do Marketing, da
publicidade e das vendas, facto que motivou a desconfiança pela profissão, posto associar-se a persuasão
ao trabalho dos profissionais das Relações Públicas. Neste sentido, a sua definição apenas foi estipulada
no ano de 1984, quando James E. Grunig e Todd Hunt definiram Relações Públicas como “elemento fulcral
da função de gestão da organização”, clarificando o papel do profissional como um mediador entre uma
organização e os seus públicos (Gonçalves, 2010). Esta noção de Relações Públicas apareceu no
seguimento da eclosão de novas teorias organizacionais, após os anos 50, como a Teoria dos Sistemas e
da Contingência, que “consolidaram a crença” de que o “ambiente afeta o funcionamento das
organizações” (Andrade, 2015, p. 259) e no culminar de algumas “mudanças ocorridas no final do século
XX”. Essas mudanças – como “os progressos no campo da informática, a globalização, as mudanças na
natureza do trabalho, a redução da classe trabalhadora, os problemas ecológicos” –, “ocasionaram uma
crise no discurso da gestão modernista” que, por sua vez, “atuaram como catalisadoras de mudanças nas
organizações, afetando a relação destas com as pessoas e com outras organizações” (Andrade, 2015, p.
258). Refira-se, igualmente, que “as organizações são as unidades sociais dominantes das sociedades
complexas, quer sejam industriais ou da informação” (Andrade, 2015, p. 255) e que

“são constituídas por grupos de duas ou mais pessoas; há, entre elas, relações de
cooperação; exigem a coordenação formal de ações; caracterizam-se pela prossecução
de metas; pressupõem a diferenciação de funções; possuem uma estrutura hierárquica;
caracterizam-se pela existência de fonteiras” (Bilhim, 2006, apud Andrade, 2015, p. 257).

Apesar da definição datada de 1984 e da autoria de Grunig e Hunt, o termo Relações Públicas
continua a não reunir consenso quanto à sua definição, assim como continua, igualmente, envolvido
numa discussão teórica motivada pela discordância de diferentes autores.
Por um lado, Gisela Gonçalves (2010) afirma que a falta de consenso relativamente a uma
definição do termo poderá relacionar-se com “uma ambiguidade crescente sobre qual o papel central das
6
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relações públicas nas organizações” e na sua utilização como “jargão”, como é exemplo do uso do termo
em Portugal para “descrever atividades tão díspares como porteiro de discoteca, organizador de festas
ou, mesmo, cartomante” (Gonçalves, 2010, p. 10). Por outro lado, a autora Kelly Gomes Pereira (2011)
afirma, referindo-se igualmente a Portugal, que a área das Relações Públicas é considerada de forma
“simplista”, por vezes estando associada a uma mera “ferramenta da assessoria” ou ao “atendimento ao
público”. A autora considera que o “contexto histórico da profissão”, “a falta de entidades e normas que
regulem e defendam a profissão”, assim como “a insuficiente ou mesmo inexistente demonstração dos
resultados reais de ações e estratégias” dos profissionais das Relações Públicas justificam a forma como
a área é vista em Portugal (Pereira K. G., 2011, p. 6).
As Relações Públicas podem, ainda, ser referidas com diferentes termos, como atenta o autor Jim
Macnamara (2014) quando refere que as relações públicas podem, igualmente, ser designadas de “public
affairs”, “corporate communication”, “publicity” e outros termos similares. Já o autor John Reed define e
explicita a área das Relações Públicas como o conjunto de cinco diversas atividades, como: “Product
Publicity”, “Corporate Public Relations”, “Internal Public Relations”, “Industry Context Public Relations” e
“Management Conseling”3 (Reis, 2015, p. 312).
Desta forma, a variação do termo Relações Públicas poderá estar, muitas vezes, relacionada com
a herança de cada país. Em Portugal, por exemplo, o termo “comunicação corporativa” abarca uma má
reputação, contrariamente à comunicação institucional, enquanto que em Inglaterra ambos os termos
podem adquirir o mesmo significado que Relações Públicas (Eiró-Gomes & Nunes, 2013). No panorama
brasileiro, as Relações Públicas, juntamente com o jornalismo empresarial, como contextualiza Margarida
Kunsch (2006), serviram de base a uma comunicação organizacional no Brasil, onde integram diversas
atividades, como a assessoria de imprensa. Já o autor José Viegas Soares (2011) declara que a não
aceitação das Relações Públicas pode estar relacionada ou com o termo em si ou, mais especificamente,
com a sua designação, sendo que essa negação é mais comum em países latinos e, especialmente, em
Portugal (Soares, 2011). Contudo, a própria história das Relações Públicas, neste caso, em Portugal, prova
a falta de reconhecimento de que a profissão tem vindo a ser alvo e justifica essa carência de aceitação.
Por um lado, o ensino superior em Relações Públicas apenas foi introduzido em Portugal no final da

3

O autor defende a divisão do trabalho de Relações Públicas pelas cinco disciplinas, sendo que a “Product Publicity”
refere-se à comunicação relacionada com o objetivo de venda do produto; e a “corporate public reations” integra
as “relações comunitárias, relações públicas financeiras e a comunicação ambiental, bem como ações de filantropia
e mecenato”. A “internal public relations” reúne as ações relativas à comunicação interna; “industry contexto public
relations” inclui tarefas relacionadas com a “participação em associações do sector, relações governamentais e
lobbying”; e, por fim, a “management counseling, que se refere ao necessário acompanhamento que as Relações
Públicas devem prestar à administração da organização dado que a maioria das decisões de gestão tem uma
variedade de implicações” que necessitam de avaliação elaborada pela “área de Comunicação” (Reis, 2015, p. 312).
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década de 80, e incluído em cursos de “banda larga”, como explica Gisela Gonçalves, que “além de
jornalismo, também incluem formação em publicidade, comunicação audiovisual e relações públicas”.
Apesar da existência de cursos relacionados com Relações Públicas, apenas “20% contêm a expressão na
sua nomenclatura”, provavelmente, em resultado da não aceitação do termo “Relações Públicas” em
Portugal (Gonçalves, 2010, p. 9). Em contrapartida, e como resume José Viegas Soares (2011) no seu artigo
Apontamentos para uma história das Relações Públicas em Portugal, a evolução de uma associação que
representasse os profissionais da área, apesar de uma tentativa fracassada, ainda não aconteceu em
Portugal. Atualmente, os profissionais de Relações Públicas utilizam a APCE (Associação Portuguesa de
Comunicação de Empresa) para serem representados.
Tendo em consideração a controvérsia existente em torno do conceito e do trabalho a
desempenhar pelas Relações Públicas, o presente documento tem em consideração a definição
apresentada pela autora Kelly Gomes Pereira (2011):

“As Relações Públicas são, assim, uma atividade intencionada e organizada que procura
encontrar soluções para determinados problemas, que exige uma atividade sistemática
de investigação e análise (…) Mais do que divulgar informação, de forma unilateral, as
Relações Públicas procuram obter feedback da interação com os públicos e perceber com
o assunto. Por último e fundamentalmente as Relações Públicas alcançam a sua máxima
eficácia quando são integradas como parte fundamental nos processos de tomada de
decisão da alta direção organizacional” (Pereira K. G., 2011, p. 17).

Além desta definição apresentada por Kelly Gomes Pereira (2011), o presente trabalho serve-se,
ainda, das definições e dos conceitos propostos pela autora Gisela Gonçalves (2010), como referido acima,
e do Modelo de Comunicação Integrada proposto por Margarida Kunsch (2006). Neste modelo de
comunicação, a autora Margarida Kunsch afirma que as Relações Públicas são uma das três “áreas
fundamentais” na Comunicação Organizacional. A par com o Marketing e a Comunicação Interna, as
Relações Públicas abarcam a comunicação institucional, onde integram diversas funções, como, por
exemplo, o Jornalismo Empresarial e a Assessoria de Imprensa (Kunsch M. M., 2006), esta última, objeto
de estudo neste documento.
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Relações Públicas e Assessoria de Imprensa

Em 1873, o dirigente da Pensilvânia Railroad, William D. Vanderbilt, respondeu a um jovem
jornalista “o público que se dane!”, confirmando o paradigma da comunicação que existia naquele
momento nas empresas. O contexto histórico em que as empresas trabalhavam possibilitou esta
afirmação, posto que não privilegiava a necessidade de mediação entre empresas e entre o público, não
obstante existir o conceito de opinião pública. Contudo, nos anos que se seguiram e nos respetivos
acontecimentos que marcaram a história da área das Relações Públicas, especialmente nos Estados
Unidos da América, mas também na Europa, com a publicação do “Manifesto Comunista” e com as
sucessivas greves e revoltas – em ambos os continentes –, resultaram na necessidade de “sindicalistas e
patrões” conseguirem influenciar a opinião pública, com base, essencialmente, em estratégias de
persuasão (Pinho, S/d).
A situação alterou-se quando o jornalista Ivy Lee conseguiu melhorar a imagem de John D.
Rockfeller4 e proclamou a frase que até hoje marca o início das Relações Públicas5 e que vem, tardiamente,
em resposta a Vanderbilt: “o público deve ser informado” (Penteado, p. 13). A Ivy Lee seguiu-se o trabalho
de Edward L. Bernays “na procura de uma fundamentação científica das relações públicas” (Gonçalves,
2010, p. 31). Apesar de ser uma figura controversa na área das Relações Públicas devido à defesa da
propaganda, uma posição afirmada com a publicação da sua obra mais polémica The Engineering of
Consent (1935), Edward L. Bernays permitiu que as Relações Públicas iniciassem a sua reivindicação pela
“necessidade vital de serem estudadas a partir das ciências sociais”, posto que é “impossível influenciar
eficazmente a opinião pública sem compreender minimamente as chaves psicológicas do comportamento
humano” (Pavlik, 1987, p. 105 apud Gonçalves, 2010, p. 34). Contudo, ambos os profissionais da área das
Relações Públicas – Lee, no sentido prático da profissão, e Bernays no campo de investigação –,
desenvolveram obra que contextualiza “a evolução da profissão” e “demonstra o papel das relações
públicas (…) na construção da opinião pública” (Gonçalves, 2010, p. 31).

4

“A estratégia de Lee foi trabalhar a imagem pessoal de John Rockfeller, através de ações de filantropia e
benemerência, o que culminou por notabilizá-lo como grande filantropo perante a opinião pública” (Pinho, S/d, p.
14).
5
É necessário clarificar que a profissão de Relações Públicas neste documento está alinhada com a definição de
James E. Grunig e Todd Hunt como um “elemento fulcral da função de gestão da organização”, responsáveis pela
mediação entre a organização e o público, “tendo em vista balançar os interesses de ambas as partes” (Gonçalves,
2010, p. 10).
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É com o aparecimento das relações públicas no entendimento de Ivy Lee, posição esclarecida e
defendida na sua “Declaração de Princípios”6, que as organizações e as empresas, assim como os sistemas
governamentais, começam a dedicar-se à “conquista da opinião pública” (Pinho, S/d). É na necessidade
de mediar empresas e imprensa que nasce a Assessoria de Imprensa.

1.3.

Jornalismo

A evolução da comunicação aconteceu em paralelo com a evolução tecnológica e política. Com a
tipografia gutenbergiana realizou-se a democratização da cultura e da respetiva informação noticiosa
que, de outra forma, era apenas destinada a uma classe elitista. As mudanças ocorridas nos regimes
políticos a nível mundial ditaram a caracterização da comunicação entre livre, censurada ou persuasiva.
O século XX ficou marcado pelas duas grandes guerras mundiais e pela preponderância de regimes
totalitários nos países europeus, contexto histórico catalisador dos primeiros estudos sobre os mass
media.
A evolução dos mass media – e, consequentemente, das Relações Públicas e do Jornalismo –,
durante o século XX, principalmente entre as duas Guerras Mundiais, foi marcada por uma forte presença
de estratégias persuasivas de comunicação com o objetivo de, na I Grande Guerra, propagar o patriotismo
e, na II Grande Guerra, persuadir as populações das ideias proclamadas pelos regimes autoritários. A
situação alterou-se com o fim do período que compreende as duas guerras, momento em que se
multiplicaram os gabinetes de assessoria e de comunicação nas organizações e em que as teorias do
Jornalismo abandonaram a herança do behaviorismo.

6

Declaração de Princípios de Ivy Lee: “Não somos uma agência de imprensa secreta. Todo nosso trabalho é feito
abertamente. O nosso objetivo é fornecer notícias. Não somos uma agência de publicidade; se acharem que algum
dos nossos conteúdos devia ser enviado para o vosso departamento comercial, não o utilize. Os nossos conteúdos
são precisos. Podemos rapidamente fornecer mais pormenores sobre qualquer tema tratado e é com o maior prazer
que ajudaremos qualquer diretor a verificar diretamente qualquer informação factual. Sempre que solicitado, será
dado a qualquer diretor toda a informação referente àqueles em cujo nome se envia o artigo. Em síntese, o nosso
plano é proporcionar de forma franca e aberta, em nome das empresas e das instituições públicas, à imprensa e ao
público dos Estados Unidos uma informação rápida e precisa sobre os temas de valor e com interesse para o
conhecimento do público. As corporações e as instituições públicas proporcionam muita informação em que se
perde o interesse informativo. No entanto, é tão importante para o público ter estas notícias como é para as próprias
organizações divulgá-las. Apenas envio material sobre o qual estou pronto a ajudar qualquer diretor a verificar por
si mesmo os factos. Estou sempre ao seu dispor com o propósito de lhe permitir obter informação mais completa
respeitante a qualquer dos temas desenvolvidos no meu documento” (Gonçalves, 2010, p. 32).
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Os estudos que se seguiram na área do Jornalismo – com o fim da primeira fase e início da segunda
fase das mass communication resarch –, focaram-se, essencialmente, no papel do jornalista na construção
da realidade noticiosa, assumindo, através do gatekeeper e do newsmaking que os jornalistas tinham a
capacidade, por um lado e respetivamente, de filtrar a divulgação das notícias dos media e, por outro, de
construir a realidade a partir da seleção dos factos que ocorrem todos os dias (Wolf, 1987).
A fundamentação teórica acima apresentada contextualiza o papel do assessor de imprensa na
área do jornalismo, porque assume que o panorama noticioso dos órgãos de comunicação social é
construído de acordo com normas, sendo a subjetividade de cada jornalista uma influência nessa
construção. Ao admitir-se o uso dos cinco critérios (critérios substantivos, relativos ao produto, ao meio
de comunicação, ao público e à concorrência) apresentados pela Teoria do Newsmaking, relativos às
justificações de escolha que norteiam um jornalista no momento de decidir por um tema em detrimento
de outro (Wolf, 1987), conclui-se que um assessor – muitas vezes e, como é caso de Ivy Lee, ex-jornalista
–, ao transmitir uma informação de acordo com esses mesmos critérios (como, por exemplo, um press
release), poderá ter o seu conteúdo publicado no meio noticioso, informativo ou no caso de programas
de entretenimento, conseguirá espaço para o seu cliente no meio mediático7. Apesar da profissão de
assessor ter aparecido no seguimento da aparição das Relações Públicas, e como será apresentado de
seguida, existem autores que defendem que a situação atual do jornalismo abriu espaço a mais conteúdos
por parte das agências e gabinetes de assessoria, mas existem, ainda, fundamentos que contrariam esta
afirmação, proclamando que o jornalismo vem perdendo credibilidade ao longo dos últimos anos.
Uma das perspetivas sobre a situação atual do jornalismo alega que a facilidade com que um
assessor de imprensa acede ao meio noticioso é justificável pela atual “crise do jornalismo”. A crise, como
os autores Gitlin (2009), Curran (2010) e Jones (2011) (apud Macnamara, 2014, p.3) designam, apareceu
no seguimento da quebra das vendas de jornais impressos ou da quebra da audiência, no caso da rádio,
que, consequentemente originou a perda de receitas de publicidade, visto que o pagamento é calculado
pelo número de leitores, ouvintes ou telespectadores. Esta quebra de receitas resultou em
despedimentos, um menor número de jornalistas na redação e, ainda, como resultado, menos tempo
para análise e confirmação dos factos. A situação da “crise” pode ser uma justificação para o uso dos
conteúdos enviados pelos profissionais de relações públicas, como afirmam Shaw & White (2004, apud
Macnamara, 2014, p.39), ao analisarem um estudo elaborado por um grupo de educadores dos Estados

7

Apesar da categorização dos critérios apresentados na Teoria do Newsmaking, o jornalista tem, ainda, como
responsabilidade a investigação, o rastreio e o questionamento das informações, bem como a tarefa de confirmar
as fontes e a veracidade dos comunicados que recebe, para que, desta forma, consiga oferecer à população material
suficiente para estar informada e educada (Lopes, 2010).
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Unidos da América que concluía que, tanto os jornalistas como os educadores de relações públicas,
acreditam que os jornalistas dependem de material de relações públicas devido a um nível inadequado
de profissionais na maior parte dos jornais8.
Numa perspetiva oposta, e contrariamente ao pressuposto por este estudo apresentado e das
justificações analisadas, Jim Macnamara (2014) defende que antes da “crise do jornalismo”, já existem
dados, desde os anos 20 do século passado, que indicam que muitas das matérias noticiosas tinham como
referência informações concedidas e enviadas por profissionais de Relações Públicas. O mesmo autor
declara, ainda, que a situação do jornalismo não se deve, exclusivamente, a fatores externos, posto que
os profissionais, nos dois últimos séculos passados, têm vindo a confundir notícias com artigos de opinião.
Uma situação idêntica que decorre atualmente, e que fomenta a dúvida ao público relativamente à
veracidade das informações veiculadas pelos meios de comunicação social, relaciona-se com a confusão
presentemente sentida pelo público na distinção entre conteúdo editorial e publicidade (Lloyd &
Toogood, 2015).
Independentemente do uso dos conteúdos enviados pelos assessores de imprensa por parte dos
jornalistas e da possível “crise” ter proporcionado a sua utilização mais recorrente, John Lloyd e Laura
Toogood referem o processo de digitalização dos meios de comunicação como um momento crítico para
a área do jornalismo devido aos custos dos equipamentos e das edições impressas e porque, motivado
pela “explosão de conteúdos”, o mercado privilegia conteúdo conciso e de “fácil digestão” (Lloyd &
Toogood, 2015, p. 88). Admitindo que a situação origina um maior número de conteúdos já trabalhados
e prontos a ser publicados, assim como tendo em consideração o pressuposto contrário, constata-se que
esta situação veio criar dificuldades ao jornalismo.
A despeito das justificações sobre o uso dos press release por parte dos jornalistas ou dos motivos
que poderão ter resultado numa crise na área do jornalismo – como por exemplo, o facto da digitalização
dos meios de comunicação ter levado, igualmente, a uma quebra de receitas nos meios de comunicação
social, uma vez que foram obrigados a readaptar a estratégia financeira –, Jim Macnamara (2014) defende
o papel do jornalista na atualidade como algo imprescindível. Atualmente, com o excesso de informação
proveniente, não apenas de meios de comunicação, mas de todos os cidadãos conectados à Internet, o
Jornalismo deveria ter a função de analisar as questões noticiosas, de identificar tendências e de explicar
os desenvolvimentos dos acontecimentos noticiados (Macnamara, 2014, p. 45). A carência de
confirmação dos factos e de uma investigação elaborada pelos profissionais da informação e comunicação
8

“A study among educators in the US found that both journalism and PR educators believe that journalists dependo
on PR material due to inadequate staffing levels in most newspapers” (Shaw & White, 2004, p.499 apud Macnamara,
2014, p. 39).
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motivaram, nos últimos anos, o aumento de conteúdos falsos, atualmente denominados de fake news
(notícias falsas). Afirma-se que foi um aumento porque, e como constatam as autoras Maria José Brites e
Inês Amaral e o autor Fernando Catarina (2018), no artigo A era das “fake news”: o digital storytelling
como promotor do pensamento crítico, sempre existiram, na informação, conteúdos que primavam pela
desinformação. Contudo, os mesmos autores constatam que a Era Digital é mais propícia a que haja um
aumento do número das fake news, assim como da sua partilha e justificam esse aumento com “o
contexto atual de instantaneidade digital, os baixos níveis de literacia mediática e literacia para as notícias
dos utilizadores” (Brites, Amaral, & Catarino, 2018, p. 86). A Amnistia Internacional – Organização Não
Governamental que defende os Direitos Humanos –, no seu Relatório Anual de 2018, referiu as fake news
como instrumentos de manipulação da “opinião pública” e um motivo de preocupação perante as
democracias atuais (Internacional, 2018). Casos como o uso das fake news no Myanmar9, as acusações
contra Jair Bolsonaro10 no Brasil e a deturpação de um facto relacionado com António Costa11 são
exemplos de casos mediáticos em que estão envolvidas fake news. Contudo, a estes casos acresce a
dúvida criada aquando a leitura dos artigos quanto à sua veracidade, uma vez que, como visto
anteriormente, os meios de comunicação social estão envolvidos numa falta de credibilidade que põe em
causa a verdade dos conteúdos noticiosos.
Não obstante e apesar da existência e do aumento do número e proliferação das fake news como
observado anteriormente, e como concluem os autores John Lloyd e Laura Toogood (2015) e Jim
Macanamra (2014), o trabalho desenvolvido pelos jornalistas é importante para os assessores de
imprensa devido à aceitação e validação dos conteúdos publicados. Por outro lado, o trabalho dos
assessores é importante para os jornalistas na medida em que estes entendem como funciona o trabalho
da imprensa e, nesse sentido, conseguem responder dentro do tempo imposto pelos jornalistas; muitas
vezes, os assessores têm acesso aos cargos mais elevados das empresas e, por esse motivo, conseguem
fornecer informações aos jornalistas; os assessores podem conseguir um conteúdo ou uma entrevista
pedida pelos jornalistas; os assessores traduzem informações técnicas das organizações para uma
linguagem compreensiva para os jornalistas; assessores podem, por vezes, treinar jovens jornalistas
inexperientes; através do trabalho de assessoria os jornalistas podem receber informações em “off the
9

Ver artigo “A Genoside Incited on Facebook, with Posts From Myanmar’s Military”, publicado pelo The New York
Times a 15 de outubro de 2018 (e consultado a 14 de janeiro de 2020, às 14h16) em
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html.
10
Ver artigo “Deputada denuncia grupo difusor de fake news ligado a Bolsonaro”, publicado pelo Diário de Notícias
a 5 de dezembro de 2019 (e consultado a 14 de janeiro de 2020, às 15h00) em https://www.dn.pt/mundo/deputadadenuncia-grupo-difusor-de-fake-news-ligado-a-bolsonaro-11585210.html.
11
Ver artigo “A mentira sobre as férias de Costa durante os fogos é organizada”, publicado pelo Diário de Notícias a
4 de outubro de 2019 (e consultado a 14 de janeiro de 2020, às 14h38) em https://www.dn.pt/poder/ha-umamentira-a-circular-sobre-os-incendios-de-2017-numa-pagina-de-um-militante-do-psd-11372097.html.
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record” para que, dessa forma, consigam entender melhor o problema; e, ainda, ao serem os “portavozes” das organizações, os assessores elaboram conteúdos mais direcionados para os media e, dessa
forma, conseguem que os jornalistas tenham informações mais proveitosas para elaboraram os seus
artigos (Macnamara, 2014, p. 164) .

1.4.

Assessoria de imprensa: Relações Públicas ou Jornalismo?

Ainda que a assessoria de imprensa seja considerada como “a ferramenta mais importante das
relações públicas” (Cutlip et al., 2000; Bailey, 2006, 2006; Skinner et al., 2010 apud Ribeiro, 2014), existem,
igualmente, autores, como Coombs & Holladay (2007, p.23 apud Ribeiro 2014), que consideram a
assessoria como uma ramificação do jornalismo por fornecer aos meios de comunicação informações
“rigorosas” e de acordo com as regras da profissão.
O autor Vasco Ribeiro (2014), como exemplo à segunda hipótese apresentada acima
relativamente à assessoria de imprensa, refere o caso brasileiro como exemplo, visto que “a putativa
neutralidade da assessoria de imprensa está (…) quase institucionalizada” (Ribeiro, 2014, p. 66). No
entanto, o mesmo autor, no seu artigo O campo e o triângulo operacional da assessoria de imprensa,
conclui que a assessoria de imprensa se posiciona na perspetiva da empresa querendo, com os processos
de comunicação, persuadir os jornalistas e o público sobre assuntos favoráveis relativos à mesma, apesar
de trabalhar com algumas das mesmas competências que o jornalismo. Ainda, o autor esclarece que, se
por um lado a assessoria consegue “moldar a opinião pública em relação a uma ideia, um produto ou uma
personalidade”, por outro, a “informação transmitida através dos press releases ou de um acontecimento,
por exemplo, constitui uma ajuda preciosa para os jornalistas, representando assim uma mais-valia
informativa” (Ribeiro, 2014, p. 81). O trabalho das Relações Públicas e, consequentemente da assessoria
de imprensa, funciona na base de uma mediação entre o cliente, grupos de oposição, públicos e
stakeholders, com o objetivo de persuadir esses mesmos grupos a acreditar na informação veiculada para
que, desta forma, vá ao encontro da vontade dos clientes (Lloyd & Toogood, 2015).
Acontece que, atualmente, um assessor de imprensa não trabalha exclusivamente com jornalistas
e órgãos de comunicação, visto que a comunicação nestas duas últimas décadas se amplificou, tornandose mais complexa (Lloyd & Toogood, 2005 e Macnamara, 2014). Um assessor, atualmente, tem de
conseguir responder às exigências das organizações, cada vez com um maior número de especificidades
e a exigir – ao profissional de comunicação –, um elevado grau de conhecimento
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É, por este motivo, que nas sociedades complexas – na Era Digital –, a autora Margarida Kunsch
(2006), e os autores Gaudêncio Torquato (2002) e Paul Argenti (2014) defendem uma comunicação
integrada em resposta às exigências e aos desafios da sociedade atual. Antes de se prosseguir com o
enquadramento teórico proposto por ambos os autores, o presente trabalho irá, primeiramente, expor a
contextualização e as características da Era Digital, assim como as suas consequências nas organizações,
no Jornalismo e nas Relações Públicas.
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2. Relações Públicas no meio digital

Na década de 1960, Marshall McLuhan publicou o seu livro A Galáxia de Gutenberg, onde
apresentou o conceito de “aldeia global”. No momento em que a obra foi escrita e publicada, a “televisão
era a preto e branco, o mundo estava dividido pela Guerra Fria e a ideia do mundo do futuro como uma
aldeia global, onde cada pessoa poderia estar interligada a cada outra por meios de comunicação” não
parecia real (Braga, 2012, p. 48). Porém, nos finais da mesma década, os informáticos já pensavam na
rede que uniria todas as pessoas do mundo, apesar de serem necessários 30 anos até a rede ficar
disponível para a sociedade em geral. Foi graças ao programador inglês Tim Berners-Lee que, em 1990,
desenvolveu a worl wide web, que foi possível à “Internet a sua abrangência mundial” (Castells, 2007, p.
31). Com a invenção de Berners-Lee estavam criadas as condições para a aparecer a web 1.0, a primeira
rede, caracterizada por páginas estáticas, sem dinâmica ou interação.
Todavia, foi com a introdução da web 2.0 – termo usado pela primeira vez por Tim O’Reilly12, em
2004 (Castells, 2007) –, que foi possível ao utilizador fazer comentários, publicações, publicar e editar
páginas, como os blogues. Com a introdução da web 2.0 a comunicação na sociedade mudou
substancialmente, visto que “as audiências não são meros recetores passivos das mensagens, sendo antes
colaboradores ativos que participam na criação e na partilha de conteúdos junto das suas comunidades”
(Duhé, 2012, p.49 apud Pereira, 2015). É o que Tim O’Reilly (2005) define de “inteligência coletiva”, como
se a web fosse “um cérebro global” e os blogues se caracterizassem por uma conversa mental “ao nível
consciente”. Como a blogosfera se caracteriza por uma comunidade, onde “as conversas cerebrais” vão
tendo eco, adquire poder dentro da sociedade. Na perspetiva dos meios de comunicação social, o
aparecimento dos blogues representou uma entrada de um novo concorrente, nem tanto por causa da
imposição dos conteúdos, mas por imporem um novo modelo de negócio.
A partir desse momento, da introdução de um novo conjunto de aplicações que suportam a
comunicação na rede, apareceram as primeiras redes sociais, o blogue, o podcast, os wikis, os media
sociais e os self media que permitiram ao utilizador participar ativamente na discussão pública,
partilhando uma opinião pessoal, mesmo podendo não ser um especialista na área ou áreas de discussão
que integra.

12

O termo Web 2.0 foi usado pela primeira vez em 1999 por Darcy DiNucci, mas referindo-se a Web Design
(Macnamara, 2014).
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A autora Inês Amaral (2012) utiliza o termo presumers para denominar o novo cidadão ativo no
espaço público: são “consumidores” que, ao mesmo tempo são, ainda, “criadores e produtores”. É neste
panorama de interação e partilha que aparece a figura de “jornalista-cidadão”, um termo que apareceu
em 2003, e que “transmite uma forma de citizen-media e conteúdo gerado pelo utilizador – produzido
por membros do público (não profissional)”. Nos últimos anos, o conceito de jornalista-cidadão sofreu
alterações, visto que existe atualmente uma partilha de informação, de dados e de conteúdos entre o
consumidor/produtor e o meio de comunicação, na base de um processo de partilha ou, como a autora
afirma, como um processo “colaborativo” (Amaral, 2012, p. 137). Paralelamente a estes dois conceitos –
presumers e jornalista-cidadão –, mais recentemente apareceu um terceiro conceito: influenciadores
digitais. Igualmente como afirma a autora Inês Amaral (2012), estes influenciadores são, ao mesmo
tempo, criadores e utilizadores das redes. Contudo, diferenciam-se dos restantes “jornalistas-cidadãos”
e/ou presumers devido ao seu número de seguidores. Um influenciador digital é uma pessoa que “atrai
uma audiência online – que vai para além dos seus amigos e familiares – e para quem comunica através
dos conteúdos digitais que produz, exercendo assim influência” nos restantes utilizadores “sobre os
comportamentos, opiniões e valores de outros” (Lampeitl a Âberg, 2017 apud Ferreira, 2018, p. 38). Como
a “Internet é um meio de comunicação que permite a comunicação de muitos para muitos” propicia um
“cenário onde todos são potencialmente mídias, produzem e consomem conteúdos no ambiente digital”
(Camargo, Estevanim, & Silveira, p. 115). Atentas às alterações manifestadas pelos seus públicos, as
marcas, atualmente, utilizam os influenciadores digitais como estratégia para alcançar potenciais clientes
e aumentar o engagement, a reputação e a visibilidade. Aliás, como aconteceu, igualmente, em 2019, o
denominado de “Marketing de Influência” é uma das estratégias do Marketing a manter em 2020, como
refere o Jornal Económico, no seu artigo Marketing 2020. Uma das causas que motiva esta adesão por
parte das organizações ao Marketing de Influência – uso de influenciadores digitais –, relaciona-se com a
facilidade com que os utilizadores das redes e do meio digital se relacionam com os diversos
influenciadores. O mesmo artigo refere que a “Yahoo Finance publicou o resultado de um estudo que
indica que 50% dos milenials confiam nos influenciadores como consultores de marcas” (Gaivoto, 2019).
É devido a este processo “colaborativo” de criação de conteúdos, não só entre os cidadãos e entre
os meios de comunicação social, mas ainda entre cidadãos, que o autor Michael Tasner (2010) na sua obra
Marketing in the Moment: The Practical Guide to Using web 3.0 Marketing to Reach Your Customers First
defende que, atualmente, a web 2.0 ficou desatualizada e que já existe o conceito de web 3.0, com muitas
funcionalidades de partilha superiores à anterior. Apesar de centrar-se numa perspetiva vista a partir do
Marketing, o autor refere algumas limitações da web 2.0: a saturação, os equívocos, o tempo, os modos
de interação e a abertura. Estas limitações referem-se a um meio on-line está cada vez mais saturado;
com “mitos” que se tornam “regra”, como a ideia de que o MySpace é apenas para adolescentes ou
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“pornografia”. Querem ainda dizer que, com o excesso de informação, o consumidor tem menos tempo
e interage de forma mais repartida porque tem mais estímulos e, ainda, prevalecem dúvidas quanto à
legitimidade do uso dos dados pessoais e dos “termos e condições” oferecidos pelos serviços on-line. Para
Tasner (2010), a web 3.0 significa informação inteligente e personalizada constantemente nas “mãos dos
utilizadores”, visto que o consumo dos telemóveis, maior que o dos computadores, é uma das
características desta nova web.
Contudo, existem outras particularidades que motivaram o autor a afirmar que a web 3.0 já se
encontra em vigor, como a presença dos microblogues – blogues com limitação de caracteres, como o
Twitter –, a realidade virtual, como o SecondLife; a personalização, como as vendas da Amazon e os emails personalizados, e a rápida e fácil colaboração constante entre os usuários através de plataformas
como a “salesforce”, “slideshare” e “box.net”. Os vídeos em direto são, ainda, uma característica desta
nova web, em maior crescimento face às plataformas da blogosfera, como, por exemplo, o Wordpress.
O conceito de web 3.0 não reúne consenso, como constata a autora Inês Amaral (2012) quando
afirma que, independentemente dos rótulos, a realidade é que, atualmente, o conteúdo lidera os
processos comunicativos, as ligações e as partilhas na rede. Com uma perspetiva e um fundamento
diferente, Jim Macnamara concorda haver discordância quanto à alteração do conceito de Relações
Públicas 2.0 para 3.0, uma mudança que encontra justificação na enorme alteração ocorrida na profissão
com a introdução das ferramentas provenientes da web 2.0.
Apesar dos conceitos apresentados – web 2.0 ou web 3.0 –, e independentemente de existir uma
aproximação ou afastamento quanto à área que deveriam integrar – Relações Públicas ou Marketing –,
assiste-se, atualmente, a uma comunicação mais pessoal, como apresentado por Tasner (2010), posto
que os dados dos utilizadores são usados para direcionar informação.
O “escândalo” da consultora britânica Cambridge Analytica é um exemplo do uso de dados
pessoais para direcionar comunicação de forma personalizada. Antes da campanha presidencial de
Donald Trump, nos Estados Unidos da América, em 2016, a empresa britânica utilizou uma “aplicação
para recolher milhões de dados de contas do Facebook”13 para que, com essas informações, conseguisse
perceber quem seriam os “indecisos” (eleitores que não tinham uma forte convicção política) e oferecerlhes, por via de perfis falsos – e, como referido anteriormente, pelas fake news –, conteúdos que lhes
fariam eco para que, desta forma, votassem no candidato Donald Trump.

13

Ver artigo do Diário de Notícias “Facebook multado em cinco milhões de dólares pelo escândalo Cambridge
Analytica”
em:
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/facebook-multado-em-cinco-mil-milhoes-de-dolares-peloescandalo-cambridge-analytica-11108647.html (acedido no dia 28 de dezembro de 2019, às 12h48).
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Apesar deste exemplo poder significar uma “ameaça” ao sistema democrático, é um exemplo de
como uma informação personalizada tem força para obter os resultados desejados de uma ação
comunicativa. O artigo “Cambridge Analytica, a empresa que manipula a democracia à escala global”,
publicado pelo jornal Público14, relativamente a uma trilogia de vídeos que relata o trabalho de
investigação sobre a consultora britânica, conta uma conversa com os responsáveis pela empresa e
possíveis clientes (infiltrados para efeitos da investigação) em que relatam como funciona a comunicação:
“Pomos informação na Internet e vemo-la crescer, mas tem de acontecer sem que pareça ser
propaganda”. Como afirmam, igualmente, nessa entrevista, as pessoas não querem factos, mas
informações que lhes “toquem” as “emoções”, como a “esperança e o medo”. No seguimento desta
afirmação, o autor Manuel Castells, na sua obra Redes de Indignação e Esperança: Movimentos Sociais na
Era da Internet, reitera que “a esperança projeta o comportamento para o futuro” (Castells, 2013, p. 31).
Acontece que, aquando a publicação deste livro, ainda não se tinha conhecimento dos projetos da
consultora britânica, nem se sabia como os dados das redes sociais, especificamente, o Facebook,
poderiam ser utilizados de forma a atingir objetivos e persuadir eleitores. No caso da obra de Manuel
Castells, existe um tom maioritariamente positivo quanto ao uso das redes sociais para a formação de
movimentos sociais, os quais o autor define como

“produtores de novos valores e novos objetivos em volts dos quais as instituições da
sociedade se transformam, para representar esses valores através da criação de novas
normas para organizar a vida social. Os movimentos sociais exercem contrapoder, em
primeiro lugar, pela construção deles próprios, através de um processo de comunicação
autónomo, livre do controlo daqueles que detêm o poder institucional. Porque os meios
de comunicação de massa são bastante controlados pelos governos e pelas empresas de
media, na sociedade em rede a autonomia comunicacional é construída principalmente
nas redes de Internet e nas plataformas de comunicação sem fios” (Castells, 2013, p. 27).

Como exemplo de um movimento social, Castells apresenta na sua obra é a Revolução dos Trens
de Cozinha na Islândia. No dia 11 de outubro de 2008, após a instauração da crise económica do país
devido à má gestão dos bancos islandeses, “o cantor Hordur Torfason sentou-se em frente ao edifício
Althing (o Parlamento Islandês), em Reykjavik, com a sua guitarra, e cantou a sua revolta contra os
banqueiros e os políticos subservientes” (Castells, 2013, p. 50). Após esse momento, milhares de pessoas

14

Ver artigo do jornal Público “Cambridge Analytica, a empresa que manipula a democracia à escala global” em:
https://www.publico.pt/2018/03/20/tecnologia/noticia/ca-a-empresa-que-manipula-a-democracia-a-escalaglobal-1807409 (acedido no dia 28 de dezembro de 2019, às 12h59).
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juntaram-se ao protesto e o vídeo do cantor em frente ao Parlamento foi publicado no Facebook,
tornando-se viral. Em janeiro do ano seguinte, milhares de pessoas juntaram-se para se manifestarem
contra o governo e culpá-lo “pela gestão incorreta da economia e pela sua incapacidade em lidar com a
crise” e, por terem utilizado “tambores, potes e panelas” a revolução ficou conhecida como “a revolução
dos trens de cozinha”. Com a manifestação, os participantes conseguiram que novas eleições fossem
marcadas. Este é um exemplo em que – sublinhe-se, pelo menos que se saiba –, não houve roubo de
dados das redes sociais, e que as pessoas, mesmo assim, se juntaram movidas pelo medo, motivado pela
crise económica, e pela esperança de ultrapassar esse momento para que, desta forma, conseguissem
culpabilizar os responsáveis pela crise que estavam a enfrentar. Este caso mostra, ainda, que a Internet é
“um direito fundamental e uma forma de vida” (Castells, 2013, p. 77) e não, unicamente, um diferente
meio de comunicação. É, por este motivo, que Castells afirma que o poder está na comunicação (Castells,
2013).
Neste sentido, com o surgimento da Era Digital, a informação democratizou-se, uma vez que os
cidadãos ganharam voz, especialmente com o surgimento do Facebook e restantes redes sociais.
Contudo, com a democratização da informação o poder transferiu-se para o ato comunicativo e a
informação veiculada, assim como para as empresas responsáveis pela comunicação e “influenciadores”
ou líderes de opinião. Aumentaram exemplos de movimentos sociais criados nas redes sociais, como é o
caso das “indignadas” em Espanha, mas o mundo assistiu, em 2018, ao escândalo da Cambridge Analytica
que colocou em causa a legitimidade do Facebook – as autoridades norte-americanas multaram a
empresa em cinco mil milhões de dólares –, e dos sistemas democráticos, assim como significou o
exemplo máximo do poder de uma comunicação personalizada. Convém frisar que este uso dos dados
pessoais de forma muito assertiva foi, apenas, possível porque concluiu-se, depois das investigações, que
a consultora britânica roubou os dados pessoais de mais de 87 milhões de utilizadores. Contudo, refirase, ainda, que as fake news proliferam no mundo digital através do mesmo princípio trabalhado pela
Cambridge Analytica, ou seja, pela capacidade que têm de confirmar um pensamento de uma pessoa
referentemente a um determinado assunto.
Por todos estes motivos, é possível afirmar que o paradigma da comunicação está em constante
mudança, facto que obriga, igualmente, a que as organizações e empresas tenham de se adaptar à nova
realidade. Uma outra questão que se prende com as mudanças ocorridas após a introdução da Internet
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e, especificamente, com o caso da Cambridge Analytica, relaciona-se com a proteção dos dados pessoais,
uma questão que adquiriu muita importância apôs o escândalo da consultora britânica 15.

2.1. Redes Sociais e a nova forma de comunicar

Como em todas as inovações tecnológicas quando aparecem na sociedade, existem defensores e
opositores, e a Internet não é exceção. Se, por um lado Nicholas Carr (2012) defende a “estupidificação
do cérebro” com o uso do Google e Tom Chatfield (2019) propõe um “tempo desligado” do meio social
para uma harmonia da vida pessoal ofline; por outro, Eric Schmidt e Jared Cohen (2013) defendem o livre
acesso da informação e troca de dados, facilidade que permitirá a criação de negócios individuais on-line
(atualmente já acontece), bem como a “participação cívica” e uma dificuldade na perpetuação de “mitos
sobre religião, cultura, entidade ou quaisquer outros” (Schmidt & Chen, 2013, p. 45). Contudo, e
independentemente das consequências negativas que a Internet tenha, como é exemplo o caso da
Cambridge Analytica16 e o crescimento das deepfakes17, assim como o aumento da partilha das fakes
news, e, ainda, consequências positivas, como é exemplo o movimento estudantil iniciado por Greta
Thunberg e que, apenas através das redes sociais foi possível torná-lo num movimento global, os
utilizadores da Internet aumentam todos os anos 18, assim como cada vez existem mais empresas com
expressão no meio on-line.
Manuel Castells defende que a Internet – e respetivas ferramentas e suas funcionalidades –, não
integrou a sociedade, mas alterou-a, modificando a sua forma estrutural hierarquizada para horizontal e
afirmando-se como “uma extensão da vida tal como é, em todas as dimensões e modalidades”. Como tal,
e uma vez que a “rede” potenciou a horizontalização da sociedade e, consequentemente, todas as
instituições que a compõem, a Internet permitiu a troca de conhecimentos e experiências; a partilha de

15

Ver notícia do semanário Expresso sobre a nova Lei Portuguesa de Proteção de Dados em:
https://expresso.pt/economia/2019-06-14-Parlamento-aprova-nova-lei-nacional-de-protecao-de-dados (acedida
no dia 2 de janeiro de 2019, às 21h004).
16
Ver documentário da Netflix “Nada é privado: o escândalo da Cambridge Analytica” em:
https://www.netflix.com/pt/title/80117542. Ver, ainda, o artigo do Observador acerca deste tem, em:
https://observador.pt/explicadores/12-coisas-que-tem-de-saber-para-perceber-a-polemica-do-facebook-e-dacambridge-analytica/ (acedido no dia 25 de outubro de 2019, às 13h55).
17
Deepfakes: “utilização de inteligência artificial para a criação de vídeos, faixas de som ou imagens em que caras,
vozes ou corpos são manipulados, para enganar quem está do outro lado”. As redes sociais são os veículos destes
deepfakes que “constituem graves fontes de desinformação” (Observador, 2019).
18
Ver https://www.worldometers.info/pt/.
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dados entre pessoas e organizações; modificou a forma como as pessoas trabalham, visto ser possível
trabalhar a partir de um ponto diferente do local físico de uma empresa; e globalizou o capital. Como
parte da sociedade, as organizações sofreram, igualmente, alterações porque, ao utilizarem a Internet
“como um meio fundamental de comunicação e processamento da informação, as empresas adotam a
rede como a sua forma organizativa” (Castells, 2007, p. 89). Complementarmente, a Internet permitiu o
feedback em tudo o que se apresenta no meio on-line. Feedback este que para Castells é a “pedra angular”
da comunicação em rede de uma organização (Castells, 2007, p. 94), o motivo pelo qual o autor afirma
que o poder das sociedades se encontra na comunicação (Castells, 2013). Atualmente, o feedback e o
engagement19 constituem-se como princípios das redes sociais e ferramentas para as empresas e
respetivos planos de comunicação, visto que, numa sociedade horizontal, em que é possível estar em
constante partilha, as empresas devem procurar uma relação de igualdade com os seus públicos
(Parzianello, 2014).
Quando em 2004 Mark Zuckerberg criou o Facebook exclusivamente para os estudantes da
Universidade de Harvard e, gradualmente, foi abrindo a utilização a mais universidades até ao ano de
2006, quando permitiu a utilização a todas as pessoas com idade superior a 13 anos, não se imaginava a
importância que a rede social teria anos mais tarde. Atualmente, o Facebook é a maior rede social do
mundo20, sendo que a empresa Facebook Inc. adquiriu em 2012 e 2014 duas redes sociais, o Instagram e
o WhatsApp, respetivamente. No ano de 2008, a aplicação de Zuckerberg decidiu tornar a rede social
numa ferramenta de negócios, com o lançamento da função “Facebook Pages”, permitindo às empresas
“uma oportunidade única de interagir com os clientes atuais e potenciais”, visto que “são mais de mil
milhões de utilizadores que interagem entre si durante largas horas do dia, partilhando informações,
imagens e produtos” (Larrosa, 2019, p. 19). Apesar do Facebook ser a maior rede social do mundo, o
Twitter é, similarmente, uma rede com expressão no meio on-line para pessoas e organizações,
permitindo aos seus utilizadores o uso de 140 caracteres por publicação – ou, como são nominadas as
publicações no Twitter, por tweet –, em resposta à seguinte questão: “O que está a acontecer?” (Recuero
& Zago, 2009).
Nada obstante, não são apenas estas redes sociais que preenchem o espaço on-line de partilha
entre os utilizadores. No conceito de redes sociais integram “todos os tipos de meios sociais, plataformas
19

Engagement: “(…) adesão, envolvimento, engate e pertencimento, o que leva a um conceito de compromisso. O
mundo dos negócios persegue esse compromisso com os mais variados nomes: fidelização, consumo programado,
tradição de mercado, etc.” (Parzianello, 2014, p. 17).
20
“No dia 27 de agosto de 2015, o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, anunciava ao mundo um novo objetivo
alcançado: mil milhões de pessoas acederam ao Facebook num único dia (24 horas), o que, em termos estatísticos,
representa uma em cada sete pessoas no mundo”, afirmação de Paulo Faustino da obra Facebook para negócios –
como vender através da maior rede social do mundo de Luciano Larrosa (Larrosa, 2019).
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e ligações”, onde fazem parte os “sites em rede” (como o Facebook), “Blogs” (Wordpress), microblogs
(Twitter) e Vlogs (Youtube)”, “Comunidades Colaboratias (Wikipedia) e Fóruns (TripAdviser)”, “Redes
Sociais Virtuais (Second Life)” e “Redes Geo-sociais” (Foursquare) (Pereira S. , 2015, p. 205). O
aparecimento de todos estes tipos de meios sociais e plataformas potenciou novas ferramentas de
comunicação e partilha no meio on-line, como a transmissão da informação ao segundo, sem limitações
fronteiriças físicas e com uma capacidade de alcance global, e, consequentemente, modificou a
comunicação entre pessoas. Contudo, não foi apenas a forma como as pessoas comunicam que sofreu
alterações. As organizações, de igual forma, sofreram mudanças na forma como comunicam
internamente e externamente, visto que são compostas por pessoas. Por conseguinte, e posto que “sem
comunicação as organizações não existiriam”, e dado as alterações que ocorrem na sociedade e no seu
modelo de comunicação, as organizações constituem-se como “um fenómeno comunicacional contínuo”
(Kunsch M. M., 2006, p. 167). Assim, as organizações integraram as redes sociais nos seus planos
comunicativos.
O estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais 2019: Análise sobre o comportamento dos
portugueses nas redes sociais”, da Marktest Consulting, e citando a notícia partilhada pelo meio de
comunicação Distribuição Hoje, afirma que “54,1% dos portugueses é fã ou segue marcas e empresas em
redes sociais como o Facebook, o Instagram ou o Twitter e 48% visitam as páginas dessas marcas todos
os dias” (Costa, 2019). O mesmo estudo afirma, ainda, que o “Instagram é a rede que mais cresceu para
seguir empresas ou marcas nas redes sociais” (Marktest, 2019). Todavia, a presença dos públicos nas
redes sociais está em constante movimento, como é exemplo o aparecimento da nova rede social,
denominada de Tik Tok. Esta rede social – que permite a partilha de vídeos curtos –, “já tem mais de 800
milhões de utilizadores mensais em todo o mundo, 500 milhões deles na China e 30 milhões nos EUA,
tornando-a quase três vezes maior do que o Twitter” (Nunes, 2019). No seguimento dos dados
apresentados, conclui-se que as marcas têm de estar em constante “alerta” para novas tendências, devem
acompanhar as mudanças que ocorrerem no meio on-line e monitorizar a opinião dos seus públicos.
As redes sociais comportam milhares de indivíduos que diariamente publicam conteúdos com
outros utilizadores da rede, influenciando-se mutuamente, e as marcas têm de competir a atenção dos
seus públicos com todos os utilizadores/produtores. Nem todas as informações partilhadas no meio online geram um “comportamento de massa”, ou uma “epidemia” e, como referem os autores Recuero,
Araújo e Zago (2011, apud Recuero, 2012), existem diversos fatores que potenciam uma influência nos
públicos, como a “reputação, visibilidade, associados à relevância”, ou ainda, como acrescentam Wu e
Huberman (2007, apud Recuero, 2012), o elemento de “novidade”. Raquel Recuero completa afirmando,
que “o comportamento de outros atores, a quem o ator está conectado, também é uma influência
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relevante” (Recuero, 2012). Neste sentido, as empresas continuam a assumir a identidade, a imagem e a
reputação como uma parte crucial de qualquer função de comunicação empresarial, incluindo no meio
on-line (Argenti, 2014). O engagement, uma comunicação horizontal e a constante análise do feedback
são outros fatores que poderão ditar o sucesso ou o insucesso de uma campanha de comunicação digital.

2.3.

A presença das marcas na Internet: casos práticos

No seguimento da apresentação da contextualização das Relações Públicas e assessoria de
imprensa e da análise das alterações e das mudanças que as organizações tiveram de operar devido ao
aparecimento da Internet, o presente trabalho irá, de seguida, exemplificar alguns dos constrangimentos
com os quais as organizações têm de lidar. Além das dificuldades sentidas pelas marcas e empresas, estas
mesmas viram na Internet vantagens, que serão, igualmente de seguida, exemplificadas. Como referido
anteriormente, a democratização da informação, a facilidade com que os cidadãos acedem aos espaços
de partilha de comunicação e à opinião pública obrigou a uma mudança por parte das organizações no
que diz respeito à forma como se comunica, atualmente, com os públicos. Hoje as empresas têm de
atentar na opinião veiculada pelos públicos, e podem, ou não, tirar partido dessa difusão de opiniões pelo
espaço digital.
Em janeiro de 2019, a marca de roupa H&M lançou uma coleção para crianças em que, na
respetiva campanha, utilizou uma criança negra, com uma camisola com a seguinte frase: “O macaco mais
fixe na selva”21. Após reações nas redes sociais, em que as pessoas acusavam a H&M de ter elaborado
uma campanha racista, a marca pediu desculpa e retirou a camisola em questão do mercado. A campanha
da H&M é um exemplo de uma reação massiva do público que obriga a marca a tomar uma medida e,
ainda, o exemplo de um caso que, surgindo nas redes sociais, adquire espaço nos meios de comunicação
social.

21

Ver notícia relacionada com o assunto em https://www.publico.pt/2018/01/08/culto/noticia/hm-pede-desculpapor-imagem-de-crianca-negra-com-hoodie-alusivo-a-macacos-1798536
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Figura 1: Imagem da camisola da H&M antes de ser eliminada do website da marca. Esta imagem foi
retirada do artigo do jornal Público.

Um exemplo parecido, mas que criou reações diferentes no meio on-line foi a campanha da Zippy,
lançada no mês de março de 2019. A marca de roupa para crianças da Sonae esteve envolvida numa
polémica nas redes sociais aquando o lançamento da coleção unissexo “Happy”, pensada para crianças
entre os 2 e os 14 anos, mas teve repercussões diferentes. Na publicação do Facebook com imagens da
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coleção, as opiniões dividiram-se entre a aprovação ou a negação da campanha da Zippy, enquanto que
no Instagram a reação foi, basicamente, positiva.

Figura 2: Publicação da Zippy no Facebook com a campanha da coleção Happy e respetivos comentários.
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Figura 3: Uma das publicações da coleção Happy da Zippy no Instagram com um exemplo de um
comentário positivo.

Após alguns comentários do Facebook, a marca não pediu desculpa, como aconteceu no caso da
camisola da H&M, mas assumiu a campanha e a coleção através de um comentário na própria publicação
da página do Facebook: “A coleção Happy não tem qualquer associação a ideologias ou movimentos. Esta
é uma coleção cápsula com peças unissexo, que podem ser usadas tanto por meninos como por meninas.
A HAPPY materializa o espírito prático e funcional da Zippy. Com esta linha, queremos facilitar os pais na
hora de vestir as suas crianças, dando-lhe opções versáteis e que podem ser passadas de irmãos para
irmãs, de primas para primos, e vice-versa.”
Um outro exemplo teve lugar no ano de 2017, quando a marca de licor Ruavieja, distribuída pela
Pernod Ricard, lançou um vídeo para campanha de Natal com o título: “Tenemos que vernos más”. A
intenção da campanha era sensibilizar as pessoas para o tempo que ainda lhes restava com familiares e
amigos, através de um cálculo em que fazia parte o tempo gasto no meio on-line, com o intuito de
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incentivá-las a procurar as pessoas que já não viam há muito tempo. O vídeo da campanha tornou-se viral
e conseguiu entrar no espaço mediático22.
Não obstante, existem casos em que um comentário da marca pode virar-se viral e, mais uma vez,
ser notícia em diversos órgãos de comunicação social. A resposta da cadeia de fast-food Buguer King a um
utilizador na sua conta do Twitter respetivamente a uma ação da marca na Indonésia é um exemplo desses
casos23. A cadeia de restaurantes começou a contratar pessoas com deficiência auditiva, tendo, para isso,
elaborado uma série de elementos visuais para que essas pessoas pudessem trabalhar em atendimento
ao público. Um dos utilizadores fez um tweet com o seguinte comentário: “Should I respect Burger King
to do this or should I said is this a marketing strategic “sh*t” to get our empathy?” A Burger King
respondeu: “It’s not a marketing strategic “sh*t”. It’s just na equal right for everyone to have a decente
job thing. Thanks for the shout out tho!” O tweet da Burger King Indonesia tornou-se viral, com 201 mil
gostos e mais de 613 mil partilhas em apenas quatro dias. Numa outra resposta, a marca ainda esclareceu
o utilizador da questão dos sinais da língua gestual utilizados.

Figura 4: Símbolo da Burger King em língua gestual.

Estes três exemplos mostram como atualmente as organizações estão atentas às opiniões das
pessoas e, especialmente, ilustram o poder que os indivíduos têm hoje nas marcas devido à Internet e às
suas diversas ferramentas, como as redes sociais. Como qualquer pessoa pode, atualmente, comentar,
criar e partilhar conteúdos, as organizações devem manter-se atentas e monitorizar os conteúdos que
22

Ver campanha em https://marketeer.sapo.pt/licor-espanhol-oferece-viagens-para-juntar-amigos-e-familias/
(website acedido a 18 de novembro de 2019, às 17h30).
23
Ver caso em https://www.marketing-interactive.com/burger-king-indonesias-response-on-hiring-hearingimpaired-goes-viral/ (website acedido a 19 de novembro de 2019, às 10h42).
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lhes digam respeito. Não obstante, as organizações podem, de forma estratégica, usar as informações
que os públicos partilham para criar conteúdos.
A Super Bock – marca portuguesa de cerveja –, utiliza esta estratégia de criação de conteúdo na
sua comunicação que desenvolve e mantém nas redes sociais. Na imagem abaixo apresenta-se um
exemplo de uma comunicação criada pela marca sobre um conteúdo que, aquando a sua partilha, estava
a ser comentado por diversos públicos: a estreia da nova temporada da série “Casa de Papel”, na Netflix.

Figura 5: Conteúdo partilhado pela Super Bock na sua página de Facebook aquando a estreia da nova temporada
da série “Casa de Papel”.

Na imagem apresentada acima relativamente à comunicação partilhada na página de Facebook
da Super Bock é possível atentar no engagement que a publicação teve: 13 mil gostos; 400 comentários
e 923 partilhas. Na mesma imagem aparece, igualmente, um comentário de um utilizador da rede social
que demonstra o nível de interação feita à volta desta publicação.
Além dos exemplos da Super Bock e da Burger King acima apresentados e que demonstram
estratégias de comunicação on-line tendo em consideração o meio digital e as suas características, como
a partilha de opiniões e conteúdos por parte dos indivíduos, é necessário referir, ainda, uma outra
estratégia utilizada por parte das organizações nas redes sociais: os influenciadores digitais. Com a
proliferação das redes sociais e com a migração dos públicos dos meios tradicionais para os meios on-line
– como a migração da televisão para canais de streaming –, assim como o aparecimento de figuras online com muitos seguidores – influenciadores digitais –, as marcas perceberam que essas figuras
“famosas” no digital poderiam representar uma forma de contacto com os seus públicos no meio on-line.
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Figura 6: Influenciadora digital sobre livros.

A imagem acima representa a conta de Instagram da utilizadora portuguesa @booksturnyouon,
uma influenciadora digital sobre livros. Com quase 30 mil seguidores, Cátia partilha conteúdos quase
exclusivamente sobre livros. Algumas dessas informações publicadas na sua conta constituem parcerias
com marcas, maioritariamente editoras.
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3. Modelo de Comunicação Integrada

À medida que as sociedades vão ficando cada vez mais complexas e em rede (Castells, 2013); o
público mais informado e mais cético em relação às intenções das empresas; o espaço público vai ficando
saturado de informação e conteúdos; as informações vão sendo difundidas em “embalagens mais
bonitas” (Argenti, 2014); as pessoas vão se organizando em movimentos sociais iniciados na Internet
(Castells, 2013); e vai existindo a tendência para uma “sociedade de consumo” (Baudrillard, 1991); e para
uma sociedade do espetáculo (Llosa, 2012); as organizações necessitam de acompanhar as mudanças e
os avanços tecnológicos. Como o autor Paul Argenti (2014) afirma, as organizações tornaram-se “mais
complexas” e os avanços tecnológicos trouxeram a dificuldade acrescida às empresas em controlar a
opinião sobre as mesmas. Contudo, e como defende o autor, as organizações serão capazes de enfrentar
os desafios do século XXI se implementarem um sistema de comunicação empresarial integrado.
É, ainda, com um pensamento idêntico, e com uma opinião similar, que o autor Gaudêncio
Torquato (2002) defende uma “comunicação social”, dividida em (1) “comunicação externa” e (2)
“comunicação interna”. A primeira categoria de comunicação seria “responsável pelo posicionamento e
pela imagem da organização na sociedade, tendo o seu foco na opinião pública”, posta em prática através
de programas de comunicação externa. O segundo momento de comunicação teria como função,
fundamentalmente,

“contribuir para o desenvolvimento e manutenção do clima positivo, propício ao
cumprimento das metas estratégicas da organização, auxiliando o crescimento contínuo
das atividades e serviços” (Torquato, 2002, apud Andrade, 2015, p. 266).

Desta forma, Torquato (2002) afirma a sua posição relativamente a uma comunicação
organizacional integrada, afastando-se, assim, dos “modelos tradicionais de características
informacionais, de transferência de informação”, e expondo a sua posição quanto à envolvência dos “atos
de comunicação indiretos, unilaterais e públicos que se dão por meio da comunicação coletiva ou de
massas, como, jornais, revistas, rádio, televisão e internet” (Torquato, 2002, apud Andrade, 2015, p. 266).
No seguimento do pressuposto defendido por Gaudêncio Torquato, Margarida Kunsch, como foi
referido anteriormente, defende, igualmente, uma estratégia empresarial de comunicação integrada. A
autora sustenta, também, que a organização é constituída por pessoas que comunicam entre si e que as
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organizações, ao longo dos séculos XIX, XX e o início do século XXI têm vindo a reformar-se de forma a
encarar os desafios de cada época, sejam eles de cariz económico, social, político ou tecnológico (Kunsch
M. M., 2006). A autora vai ao encontro, ainda, da ideia de uma sociedade em rede de Castells (2007) onde
as organizações são influenciadas pelo contexto onde operam, atualmente, com um nível de exigência
maior devido ao aparecimento da Internet e respetivas consequências. Margarida Kunsch defende uma
estratégia de comunicação integrada, como referido acima, no entanto, com maior precisão na forma
como a comunicação organizacional deve estar organizada relativamente a Paul Argenti e Gaudêncio
Torquato.
Como é possível atentar na imagem abaixo apresentada, o modelo apresentado por Kunsch
divide-se em três áreas da comunicação – Comunicação Interna; Relações Públicas e Marketing –, das
quais a autora destaca duas: Relações Públicas e Marketing. “A primeira abarcaria, pela sua essência
teórica, a comunicação institucional, a comunicação interna e a comunicação administrativa”, onde se
insere, também, a assessoria de imprensa, o jornalismo empresarial. “O Marketing responderia por toda
a comunicação mercadológica” (Kunsch M. M., 2006, p. 182).
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Figura 7: Modelo de Comunicação Organizacional Integrada apresentado e desenvolvido por Margarida
Kunsch (Kunsch M. M., 2006, p. 182).

Neste sentido, como Margarida Kunsch defende,

“as ações comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma
política de comunicação integrada que levem em conta as demandas, os
interesses e as exigências dos públicos estratégicos e da sociedade. Isto é, deve
haver total integração entre a comunicação interna, a comunicação institucional
e a comunicação de negócios para a busca e o alcance da eficácia, da eficiência e
da efetividade organizacional, em benefício dos públicos e da sociedade como
um todo e não só da empresa isoladamente. Estudar, compreender e praticar a
comunicação organizacional, portanto, é muito mais complexo do que se
imagina” (Kunsch M. M., 2006, p. 183).
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O modelo de Comunicação Organizacional Integrada apresentado por Margarida Kunsch (2006) é
a base para um entendimento de como podem as redes sociais integrar uma estratégia de comunicação
na área da assessoria de imprensa. Contudo, constitui-se, ainda, necessário aliar a sua definição de
comunicação integrada com as alterações que a Internet trouxe à sociedade referidas ao longo do
presente trabalho, às organizações e, consequentemente, aos assessores de imprensa, numa perspetiva
mais prática. Neste sentido, é pertinente questionar como podem os assessores de imprensa integrar as
funcionalidades e ferramentas da Internet nos seus planos de comunicação? Além disso, uma outra
questão relaciona-se com a diversidade de cargos apresentados pela autora e que, na prática, poderão
não existir. Como implementar o modelo de comunicação apresentado por Margarida Kunsch (2006) em
empresas que não têm a possibilidade e capacidade de ter esses mesmos cargos? Recairá o trabalho de
um modelo integrado na mesma pessoa ou no mesmo departamento? Contudo, admite-se que estas
questões se referem a um sentido mais prático e será possível, nos capítulos seguintes, analisar um caso
prático, de forma a perceber o funcionamento dos planos de comunicação implementados pelas
empresas de comunicação e assessoria.
Não obstante, um indicativo de que a profissão de assessoria de imprensa está em mudança em
paralelo com as alterações ocorridas na sociedade encontra-se na quarta edição do Manual de Assessoria
de Comunicação/Imprensa, onde é possível ler-se a definição de “assessor de comunicação”. É
interessante que seja a Federação Nacional dos Jornalistas, do Brasil, a usar o termo, visto que o panorama
de um assessor de imprensa no Brasil está intimamente ligado ao jornalismo e pede-se a mesma isenção
de subjetividade do trabalho jornalístico. Para a Federação nacional dos Jornalistas o assessor de imprensa
apareceu com a “ampliação das atividades das Assessorias de Imprensa nos últimos anos”, facto que
“levou o profissional jornalista a atuar em áreas estratégicas das empresas, tornando-se um gestor de
comunicação”. Esta alteração “privilegiou a integração de outros profissionais – relações públicas,
propaganda e publicidade –, numa equipe multifuncional e eficiente” (FENAJ, 2007, p. 9).
A inclusão de novas tarefas na área de Assessoria de Imprensa poder-se-á relacionar com os novos
desafios impostos pela Era digital. Com um crescendo de páginas, perfis e contas nas redes sociais, com a
profissionalização, ainda, dessas contas e a democratização das vozes do público, existem, atualmente,
trabalhos desenvolvidos pelos presumers (Amaral, 2012) que ultrapassam os públicos dos meios de
comunicação social. Além da comparação do alcance do meio de comunicação e do trabalho desenvolvido
pelo cidadão, este último poderá atingir uma melhor métrica de engagement, uma ferramenta
atualmente importante na medição dos resultados de uma estratégia de comunicação. Com o
aparecimento da web 2.0, os assessores de imprensa libertaram-se dos constrangimentos e dos
impedimentos dos órgãos de comunicação e, através do meio on-line, conseguem, nos dias de hoje,
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alcançar o público de uma forma direta. Contudo, a facilidade com que um profissional de comunicação
e, mais especificamente, alcança o seu público acarreta, igualmente, desafios, posto que os profissionais
de assessoria têm mais informações para gerir e um ambiente mais saturado de conteúdos que,
consequentemente, gera mais vozes para abordar e cria, como referido anteriormente, um maior número
de pessoas influenciadoras. A realidade da nova forma de comunicar significa, ainda, que existe uma
maior dificuldade em guardar informações que não sejam desejáveis de passar para o público e, ainda,
evitar os comentários negativos, aliás, como foi possível observar nos exemplos do capítulo anterior (Lloyd
& Toogood, 2015, p. 113).
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4. Central de Informação: Comunicação 360 graus

Com base no plano de Comunicação Organizacional Integrada de Margarida Kunsch (2006), e nas
ideias postuladas nos capítulos anteriores, conclui-se que impera a necessidade de uma comunicação
abrangente, capaz de responder às exigências da atualidade e aos desafios propostos da Era Digital,
constantemente em evolução. Fundada em 2004, a Central de Informação é uma agência de comunicação
e de eventos, sediada no Porto – na Avenida de Boavista –, e com presença, ainda, em Lisboa. As diversas
áreas de atuação em que a Central de Informação trabalha define-a como uma Agência 360 graus, capaz
de responder a todas as necessidades de comunicação de uma empresa e organização. Desta forma, a
Central de Informação atua nas seguintes áreas:

1. Consultoria em Comunicação;
2. Assessoria de imprensa e Relações Públicas;
3. Gestão de Redes Sociais;
4. Conceção e Organização de Grandes Eventos;
5. Organização de incentivos internacionais;
6. Animação Multimédia;
7. Produção e Edição de Vídeo;
8. Design e Publishing;
9. Design e desenvolvimento web;
10. Branded Content.

A agência de comunicação surgiu da união das áreas de jornalismo e marketing empresarial, uma
conciliação de competências que permite responder, desta forma, às exigências das organizações nos dias
de hoje. Assim, e de forma a conseguir atuar nas várias vertentes e responder às necessidades dos
clientes, a Central de Informação desenvolve um trabalho assente em quatro etapas, tais como:

1. Diagnóstico: Esta primeira fase tem como objetivo perceber qual a perceção dos media
relativamente ao cliente. Através de um trabalho de consultoria de comunicação, aconselha-se e
define-se estratégias de comunicação e de marketing.
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2. Planeamento: Esta segunda fase caracteriza-se pela elaboração de dois planos, como descrito
abaixo, e, ainda, pela comunicação permanente com os diversos meios de comunicação social.

(a) Planos estratégicos de ação: um plano generalizado e anual; (b) Planos
táticos de ação: um plano mais pormenorizado das ações comunicativas, com a
inclusão dos resultados previstos e iniciativas a curto-prazo24.

3. Implementação: A fase da ação e concretização do estabelecido nos pontos anteriores. Desta
forma, a comunicação foca-se em diversas áreas, como:

(a) comunicação interna;
(b) comunicação on-line: criação de conteúdos, imagens e atualização;
(c) comunicação em tempo real: trabalho de assessoria de imprensa e
fotografia ou produção em vídeo em caso de necessidade de haver um produtor
no local do evento;
(d)

comunicação

corporativa:

desenvolvimento

de

estratégias

de

responsabilidade social empresarial;
(e) comunicação de crise: quando necessário e de prevenção;
(f) formação: media workshop e media training.

4. Avaliação: Nesta última fase, está incluído o clipping on-line, uma tarefa diária dos
assessores de imprensa, e a realização dos balanços trimestrais em que são avaliadas as ações
comunicativas ao longo do período tempo estipulado de forma aferir se existe uma necessidade
de alteração do plano elaborado inicialmente. A avaliação te, igualmente, o objetivo de analisar
o trabalho desenvolvido pela agência.

24

Num plano tático irá aparecer os diversos momentos que marcarão num período determinado de tempo a
comunicação de um cliente. Esses momentos serão alvo de notas de imprensa e respetivo envio para os meios de
informação. Paralelamente, poderá haver, ainda, uma proposta de acompanhamento a um meio de comunicação
social (no caso de um evento) ou uma proposta para uma entrevista com uma personalidade (por parte do cliente).
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Posicionando-se como uma empresa de comunicação distinta das restantes agências convencionais,
a Central de Informação disponibiliza soluções de comunicação a clientes de qualquer setor de atividade.
Neste sentido, e com o objetivo de conseguir responder com eficiência e eficácia, a agência divide-se em
três grandes áreas de trabalho:

1. Conceção e organização de eventos;
2. Consultoria em comunicação;
3. Design gráfico e produção de conteúdos.

Em termos práticos, significa que existem três equipas, sendo que a maior equipa de trabalho
encontra-se na área de comunicação – assessoria de imprensa –, que realiza tarefas nas diversas áreas de
atuação, como consultoria de comunicação, assessoria de imprensa e relações públicas, gestão de redes
sociais, ajuda na conceção e organização de eventos e acompanhamento do processo de elaboração de
conteúdos de vídeo e fotográficos. A equipa da comunicação divide-se em dois grupos, sendo que cada
um trabalha clientes distintos.

Figura 8: Empresas geridas pela primeira equipa de comunicação da Central de Informação.
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Figura 9: Empresas gerias pela segunda equipa de comunicação da Central de Informação.

Contudo, convém, ainda, referir que, no caso da Central de Informação, os profissionais que integram
as equipas de comunicação nominam-se de Gestores de Contas. O profissional tem, assim, como objetivo
uniformizar procedimentos, melhorar a perceção criada junto dos diferentes públicos-alvo, incrementar
os resultados de comunicação e evitar problemas de relacionamento.
Refira-se que a Central de Informação tem vindo a sofrer alterações de forma a adaptar-se ao
mercado e às exigências do mesmo e dos desafios que marcam o momento atual nos negócios, mas, e
igualmente, na comunicação. O devido acompanhamento a estas mudanças e o ajuste que a empresa
desenvolve para, deste modo, modernizar-se pode ser comprovado com o trabalho de alteração do
website25 da Central de Informação. Anteriormente, a página de web da empresa era mais estática e com
mais texto e, atualmente, apresenta uma imagem mais dinâmica, moderna, atual e jovem. Contudo, a
alteração do website não permitiu apenas uma mudança em termos estéticos, posto que, neste
momento, a empresa afirma que uma das suas áreas e trabalho é, ainda, a gestão de redes sociais. Esta
nova oferta de uma componente de trabalho a desenvolver para os seus diversos clientes vem em
resposta a uma necessidade criada com a introdução das novas tecnologias. Além destas duas novas

25

Ver website em: https://www.centraldeinformacao.pt/ (acedido a 22 de novembro de 2019, às 14h40).
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alterações, como a imagem e a introdução de uma nova componente, compreende-se, no website atual,
a certeza de querer afirmar-se como uma agência 360 graus. Contudo, independentemente e
anteriormente à mudança da página da Central de Informação, a gestão das redes sociais da Católica no
Porto era já desenvolvida pela primeira equipa de comunicação e assessoria de imprensa. Além da
Católica no Porto, a mesma equipa era, ainda, responsável por desenvolver atividades ao nível do digital
para a Imperial, como, por exemplo, o envio de produtos para jornalistas e influenciadores digitais e a sua
respetiva monotorização.

4.1.

Trabalho de Assessoria de Imprensa

Primeiramente, o quarto capítulo do presente documento focar-se-á no trabalho de um assessor de
imprensa, mais especificamente, nas tarefas que marcam a rotina do profissional de assessoria de
imprensa no âmbito do trabalho desenvolvido pela Central de Informação. Seguidamente, centrar-se-á
na análise de um caso prático relativamente a uma estratégia de comunicação de assessoria, mas que
contém, igualmente, a gestão das redes sociais.
Como referido anteriormente, a empresa centra o seu trabalho num plano integrado e abrangente,
em que inicia o acompanhamento com o cliente desde o diagnóstico até à avaliação, sendo que, no
intermédio entre essas duas fases, existem ações diversas de comunicação interna, on-line, corporativa e
de crise, mas, ainda, de assessoria e relações públicas e, por último, de formação. Desta forma, as equipas
que gerem as contas dos clientes, iniciam a sua rotina diária com a tarefa de clipping – monitorização dos
diversos clientes nos meios de comunicação social e respetivo envio. O resto do dia é marcado por ações
especificas da rotina de um assessor e que se constituem necessárias para a concretização e para o
sucesso dos planos táticos de cada cliente. Neste sentido, os assessores colocam em prática diversas
atividades, como:

1. Planeamento. Como referido, a Central de Informação elabora dois planos – um abrangente e
outro mais específico –, com os quais desenvolve a comunicação de cada cliente.
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2. Clipping. Anteriormente já mencionada, esta tarefa tem como objetivo a recolha de todos os
artigos que refiram o cliente e serve, ainda, de base para a avaliação do trabalho desenvolvido
com o cliente.

3. Elaboração de press releases. Na Central de Informação os press releases nominam-se de
comunicados de imprensa e são enviados para os órgãos de comunicação social ou bloggers
sempre que haja um momento de comunicação.

4. Divulgação e envio dos comunicados de imprensa para os órgãos de comunicação social. Esta
tarefa é desenvolvida a partir de um e-mail geral da agência de comunicação. A partir de uma
base de dados, o assessor tem de filtrar as características dos órgãos de comunicação, como
região, área de atuação, mas tem de, igualmente, filtrar o cargo da pessoa a quem quer enviar o
comunicado, como por exemplo, jornalista, editor, freelancer, repórter.

5. Atualização da mailing list. Esta tarefa é muito importante para o sucesso de uma divulgação,
uma vez que os jornalistas e restantes profissionais podem trocar de contacto. É, contudo,
igualmente importante porque os meios de comunicação podem contratar novos profissionais e
é necessário saber sempre se a informação está a ser enviada para as moradas de e-mail certas.

6. Elaboração de propostas personalizadas aos jornalistas de diversos meios de comunicação. As
propostas aqui referidas poderão ser, por exemplo, o comparecimento dos profissionais num
evento, a publicação de um artigo de opinião, reportagem ou entrevista ou a colocação do cliente
num programa específico de rádio ou televisão.

7. Follow up das informações veiculadas junto dos meios de comunicação. Após a divulgação ou o
envio de uma proposta personalizada é necessário confirmar se o profissional – jornalista, editor,
responsável de agenda –, recebeu a informação. Normalmente o assessor contacta as agendas
dos órgãos de comunicação social através de uma chamada telefónica.
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8. Mediar crises e gerir o cliente. Apesar de existir um conjunto de tarefas que marcam a rotina do
assessor, por vezes decorrem acontecimentos que exigem a atenção do profissional de
comunicação, normalmente nominados de “crises”. Estas situações necessitam de uma atuação
rápida para não gerar problemas para o cliente.

9. Avaliação e medição dos resultados. A partir dos artigos guardados aquando a realização do
clipping diário, o assessor avalia, trimestralmente ou semestralmente, os resultados das suas
ações de comunicação para cada cliente.

Especificando o trabalho do assessor, refira-se que estas tarefas descritas acima preenchem o dia do
profissional de comunicação e compõem um padrão estratégico para qualquer ação proposta pelo cliente.
Independentemente de ser um lançamento de um novo produto, um ensaio de imprensa, um evento ou
uma tomada de posição do cliente ou, ainda, uma ação desenvolvida pelo mesmo, os assessores realizam,
por norma, um comunicado que será divulgado e propõem ações especificas aos jornalistas que, por sua
vez, requerem um follow up. O conjunto destas ações resultará em artigos e notícias que terão de ser
monitorizados, visto que servem de prova e validação do trabalho do assessor. Os artigos que são
monitorizados diariamente através do clipping, no final, ou seja, no último ponto – avaliação e medição
dos resultados –, servirão de base para um resultado numérico de retorno mediático, o nominado ROI 26:
Retorno Sobre Investimento. É, apenas, através do valor do ROI que o trabalho do assessor de imprensa
pode ser medido. Consequentemente, o assessor terá a necessidade de procurar por todos os meios que
os jornalistas citem o seu cliente para, no fim – no balanço, que pode ser trimestral ou semestral –, poder
provar ao cliente que a agência para onde trabalha está a desenvolver um trabalho positivo para a sua
empresa. É por este motivo, ainda, que nos balanços é elaborada uma comparação com um período de
tempo idêntico passado, para provar o crescimento ou, caso não exista, poder haver uma oportunidade
de justificação perante os resultados apresentados.
26

Na verdade, a Central de Informação elabora os balanços com os números oferecidos pela Cision
(https://www.cision.pt) – empresa de monitorização de resultados e clipping, entre outras ferramentas não
utilizadas pela Central de Informação –, nominados de Automatic Advertising Value (AAV). Na referência da Cision
aquando a visualização do valor referente a um artigo é possível ler-se a seguinte descrição: “Valor publicitário
equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente a partir do custo de uma página par sem
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é
meramente indicativo do custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de
retorno de investimento ou de avaliação de ações de comunicação.”
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Assessoria e a Gestão de Redes Sociais

Atualmente, com a introdução das novas tecnologias e com a inserção da gestão das redes sociais
na rotina de trabalho do assessor de imprensa, acresce às tarefas diárias do profissional de comunicação
outras responsabilidades relativas ao digital. No caso da Central de Informação, o alinhamento do
trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa para os meios offline mantém-se no digital. Neste
sentido, inicia-se o trabalho de comunicação para um cliente no meio digital com o planeamento e
termina-se com a avaliação. Sucintamente, abaixo descreve-se as novas tarefas realizadas pelo assessor
com a introdução das novas tecnologias:

1. Planeamento de um plano geral para o digital;

2. Planeamento das publicações. No caso da Central de Informação, os planeamentos relativos às
publicações para cada cliente e rede social realizam-se semanalmente.

3. Elaboração de mailing list e envio de produtos. Aquando a vontade do cliente de enviar produtos
para influenciadores, o assessor elabora uma lista de pessoas e personalidades, que poderá incluir
jornalistas, personalidades ou influenciadores digitais, e medeia o processo de envio e receção do
produto. Além da definição da lista, o assessor terá de contactar com os agentes das pessoas
listadas ou contactar com as próprias personalidades, marcar um dia e uma hora no qual teriam
disponibilidade para receber os produtos, proceder ao empacotamento dos produtos e respetivo
envio e realizar, igualmente, o acompanhamento constante nas redes sociais e meios digitais de
forma a encontrar uma publicação referente ao produto enviado.

4. Avaliação e monitorização dos resultados. Neste caso, o assessor terá em conta todas as ações
elaboradas apenas no meio digital, como as publicações realizadas nas redes sociais e, ainda, o
acompanhamento das publicações elaboradas após a receção do produto.

43

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

Como referido anteriormente, a medição do trabalho de um assessor de imprensa relativamente aos
artigos publicados na imprensa, realiza-se através da medição do ROI, um valor que é calculado pela
empresa contratada para desenvolver o serviço de clipping. No caso do trabalho realizado no digital, e
especificamente sobre a avaliação desenvolvida pela Central de Informação, a medição dos resultados é
calculada através da monitorização dos gostos, partilhas e comentários que cada publicação conseguiu
arrecadar.

Figura 10: Exemplo de uma publicação elaborada pela Central de Informação na página
de Facebook da Católica no Porto.
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Na figura acima é possível ver um exemplo de uma publicação na página de Facebook da Católica no
Porto. Com a imagem acima é possível perceber que a publicação em questão atingiu apenas três gostos
(likes) e não conseguiu nem uma partilha nem um comentário.
Uma outra forma de contabilizar o trabalho do assessor de imprensa relativamente à gestão das redes
sociais, no que se refere à ação de envio de produto, é o registo das identificações das personalidades e
influenciadores que marcaram a marca do produto enviado. Na época de Natal do ano passado, a Central
de Informação desenvolveu uma ação de envio de produto com o seu cliente Imperial, a marca de
chocolates portugueses. Nesta ação, a primeira equipa de assessoria desenvolveu uma lista de pessoas a
quem enviar os produtos. A mailing list estava dividida pelas seguintes categorias:

1. Meios de comunicação: Imprensa e televisão.
2. Personalidades: Instagram, Facebook, Youtube e, ainda, Blogues.

Após aprovação por parte do cliente à lista proposta, os assessores de imprensa contactaram com as
respetivas personalidades ou agências representativas das mesmas para agendar um dia e uma hora de
receção do produto. Refira-se que a montagem da caixa a enviar foi, também, um trabalho da
responsabilidade do assessor de imprensa. Assim que as caixas seguiram para as moradas indicadas, os
assessores tiveram de monitorizar diariamente as diversas contas, websites e blogues das pessoas para
quem o produto foi enviado de forma a conseguirem ter partilhas e identificações do produto no meio
digital, objetivo da campanha.
Atualmente, devido às stories no Instagram, que têm apenas a duração de 24 horas no on-line, os
assessores têm de garantir que todos os conteúdos partilhados nessa plataforma são registados. Note-se
que a ferramenta de partilha de stories no Instagram teve início no dia dois de agosto de 201627 e, por
esse motivo, aquando a ação desenvolvida pela Central de Informação para o seu cliente Imperial, esta
realidade de partilha de conteúdo visível por apenas um dia ainda era recente. Abaixo segue um exemplo
de uma story monitorizada aquando a ação da Imperial para o Natal de 2018:

27

A ferramenta de partilha de conteúdos visíveis apenas por 24 horas já existia na rede social Snapchat, no entanto,
o Instagram implementou essa possibilidade de partilha apenas a dois de agosto de 2016.
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Figura 11: “Instastory” de Wandson Lisboa sobre os chocolates
da Imperial.

No documento relativo aos resultados da ação de Natal da Central de Informação a pedido do seu
cliente Imperial, o screen shot (como na imagem acima) da story é acompanhado pelos seguintes dados:

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/wandson/?hl=pt
Publicações: 1.001 posts
Seguidores: 75,8 mil seguidores
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Conteúdo: Publicação no Instastories do Instagrammer

Contudo, a partilha referente ao produto recebido por parte das personalidades pode originar um
vídeo no Youtube ou um artigo no blogue. Neste caso, a figura abaixo refere-se a um exemplo de uma
influenciadora digital que partilhou a marca num dos vídeos do seu canal de Youtube.

Figura 12: Vlogmas da Maria Vaidosa. A influenciadora filmou os chocolates recebidos da marca Imperial.

Apesar de não ter publicado um artigo no seu blogue, Teresa Rebelo, autora da página Lume
Branco – um website gastronómico onde a autora partilha dicas e receitas –, partilhou uma story dos
produtos recebidos, como demonstra a imagem abaixo:
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Figura 13: “Instastory” de Teresa Rebelo na sua conta de
Instagram do blogue Lume Brando sobre os chocolates
recebidos da Imperial.

Na descrição da imagem relativa à publicação de Teresa Rebelo no documento com os resultados da
ação é possível ler-se a seguinte legenda:

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/lume_brando/?hl=pt
Publicações: 710 posts
Seguidores: 4.274 mil seguidores
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Conteúdo: Publicação no Instastories da Instagrammer

Em forma de conclusão, refere-se, ainda, que a ação desenvolvida pela Central de Informação para a
Imperial foi isolada, ou seja, não integrava nem o plano de comunicação de assessoria nem um plano para
o digital. Assim, conclui-se que a equipa de assessoria de imprensa tem como principal função o contacto
com os diversos públicos, independentemente de serem considerados meios de comunicação social ou
influenciadores digitais ou, ainda, bloggers. Apesar de ter havido uma comunicação para os meios de
comunicação sobre os produtos de Natal da Imperial, estas divulgações não foram complementadas com
a ação de Mailing. Em resumo, e como analisado acima, esta ação realizou-se de forma isolada, não tendo
sido integrada num trabalho a priori desenvolvido pela Central de Informação.
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5. Caso prático: Católica no Porto

A Central de Informação gere a comunicação da Católica no Porto, nas suas diferentes unidades
académicas, no âmbito do trabalho de assessoria de imprensa e gestão de redes sociais. Como
demonstrado anteriormente, a Central de Informação recolhe os eventos que o cliente demonstra
vontade de comunicar e, seguidamente, elabora os planos de comunicação, sendo que um será mais
abrangente e o outro mais prático (nominado de plano tático). Refira-se que a Católica no Porto se
distingue da Universidade Católica de Lisboa em termos de objetivos de comunicação uma vez que ambas
têm equipas de comunicação diferentes.
Neste sentido, a Católica no Porto contém as seguintes faculdades:

1. Escola das Artes
2. Bioética
3. Biotecnologia
4. Católica Porto Business School
5. Ciências da Saúde/Enfermagem
6. Direito
7. Educação e Psicologia
8. Teologia

A Central de Informação tem a responsabilidade de planear a comunicação na globalidade para a
Católica no Porto, no entanto, cabe-lhe a tarefa, ainda, de elaborar planos táticos para cada unidade
académica da instituição. Como exemplo, no plano tático relativo à Escola das Artes, no mês de fevereiro
de 2018, a Central de Informação afirma que o objetivo do plano é compilar alguns dos momentos que
marcarão a comunicação da faculdade durante os meses seguintes. No caso do plano aqui apresentado,
este ficou marcado pela nomeação do novo diretor da Escola e, nesse sentido, contemplou mais ações no
âmbito institucional, e integrou, ainda, “um planeamento das principais atividades e iniciativas do
programa da Escola das Artes, nomeadamente as exposições e residências artísticas, a Summer School ou
os vários workshops”. Após uma lista de ações de comunicação e respetivas datas 28, o plano refere, ainda,

28

Ação: "Oferta formativa | Lançamento do mestrado em fotografia".
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na sua nota final a seguinte nota: “Todas as iniciativas deverão ser comunicadas, também, nas redes
sociais. Neste caso, a Central de Informação irá integrar nos planeamentos semanais de Facebook e
LinkedIn a partilha dos conteúdos.” A Central de Informação aglomera todos os momentos de
comunicação e elabora conteúdo para os meios de comunicação e para as redes sociais sem diferenciação.
O mesmo momento é comunicado para os media e nas páginas das redes sociais da Católica no Porto.
A título de exemplo, no mês de fevereiro de 2019, a Católica no Porto promoveu um debate sobre
Inteligência Artificial com Manuela M. Veloso. A equipa de assessoria elaborou um comunicado de
imprensa sobre o evento, o qual divulgou para os meios de comunicação, e incluiu a informação no
planeamento das redes sociais das semanas antecedentes ao evento. A imagem abaixo é um exemplo da
divulgação do comunicado de imprensa para os media (e uso total da informação veiculada pela Central
de Informação) sobre o evento em questão.

Descrição da ação: "No âmbito do lançamento do mestrado de Fotografia da EA, sugerimos a divulgação de uma
nota de imprensa sobre o programa. Simultaneamente, poderá ser interessante a promoção de uma entrevista
mais alargada com o coordenador de formação, destacando as particularidades desta oferta formativa".
Data: Final de março.
51

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

Figura 14: Notícia sobre o evento da Católica no Porto divulgado pela Central de
Informação.

Como demonstração da duplicação de informação para os diversos meios, a imagem abaixo é um
exemplo de uma publicação partilhada pela página de Facebook da Católica no Porto relativamente ao
debate promovido pela Instituição.
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Figura 15: Publicação da Católica no Porto na sua página de Facebook sobre o
debate referente ao tema Inteligência Artificial.

O exemplo aqui demostrado serve para entender de que forma a comunicação é trabalhada na
Central de Informação. Resumindo, um cliente apresenta as suas propostas de eventos e acontecimentos
para um determinado período de tempo e a Central de Informação oferece uma proposta de
comunicação, sendo que, por norma, o plano recai na divulgação para os meios de comunicação social de
todos os momentos através de comunicados de imprensa e respetivas propostas para os jornalistas e
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editores. A comunicação desenvolvida nas redes sociais apresenta-se, neste caso em particular, como um
complemento do trabalho de assessoria de imprensa, em vez de, como falado nos capítulos anteriores,
integrar um plano de comunicação abrangente. Contudo, admite-se que poderão existir diversos fatores
que potenciam esta determinada forma de comunicação, sendo que o mais óbvio será as restrições
impostas pelo cliente e a aceitação da Central de Informação dos modelos imposto pelo mesmo.

Figura 16: Publicação da Católica no Porto na sua página do Instagram sobre o debate referente ao tema
Inteligência Artificial.

Relativamente ao Instagram, a situação repete-se com a duplicação da informação e da imagem,
com um tipo de fotografia que não corresponde às exigências da rede social, como por exemplo, a
orientação (horizontal) e excesso de texto. Ainda relativamente à publicação no Instagram é possível ver
que o cliente opta pela não utilização de emojis e insiste em colocar um link na descrição de uma
fotografia, mesmo quando o Instagram não permite ao utilizador abrir o link pelo post, mas sim pela
biografia ou pelas stories.
Neste sentido, e no seguimento da análise elaborada aos exemplos anteriormente apresentados,
colocam-se as seguintes questões: qual o objetivo do cliente, ou seja, da Católica no Porto com a sua
presença (e respetivas unidades académicas) nas redes sociais? A quem é que se dirige? O que pretende
obter com cada publicação? O que pretende obter após um longo momento de gestão de redes sociais?
Apesar destas questões aqui apresentadas terem parecenças ou até mesmo características idênticas às
questões apresentadas pelo Marketing, é necessário refletir cada ação para, no final, aquando o momento
de avaliação e balanço, o assessor de imprensa conseguir ter ferramentas de trabalho para analisar uma
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campanha de redes sociais. A decisão do Facebook em extinguir os likes na rede social principal, assim
como no Instagram, poderá ser uma forma pertinente de demonstrar esta questão. Quer isto dizer que
não havendo a possibilidade de contabilizar os likes, como irá o profissional de comunicação apresentar
resultados? E os resultados numéricos – em quantidade –, serão mais importantes que os resultados
efetivos? No momento em que o Instagram anunciou esta decisão revelou, igualmente, a sua intenção:
fazer com que os “utilizadores estivessem mais focados nas fotografias partilhadas e não na quantidade
de likes recebidos” (Rocha, 2019). A possibilidade do Instagram abranger todos os países com esta decisão
que, atualmente, continua numa fase experimental, poderá resultar numa melhoria da qualidade dos
conteúdos partilhados e numa “revolução” de conteúdo, igualmente, por parte das marcas e das
empresas que terão de pensar numa forma mais cativante de prender a atenção do seu público, porque
necessitarão de trabalhar mais para o engagement e menos para os likes. Porém esta situação vem,
novamente, provar um facto sobre as novas tecnologias e as suas ferramentas: é necessário estar em
constante aprendizagem e estar recetivo a mudanças na forma de trabalhar. Este é um grande desafio
imposto aos profissionais de comunicação atualmente, assim como às próprias empresas.
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6. Desafios e constrangimentos da Era Digital nas Relações Públicas e Organizações

As Relações Públicas e a Comunicação Organizacional, desde o seu aparecimento no início do
século passado, têm vindo a adquirir um novo e maior valor dentro das organizações. A própria
comunicação nos dias de hoje é uma pedra angular na forma como as pessoas interagem entre si e,
consequentemente, na maneira como as empresas funcionam. Como referido no início do presente
documento, esta importância relativamente ao ato de comunicar dentro das organizações, juntamente
com a introdução das novas tecnologias, impulsionou mudanças na gestão e funcionamento das empresas
e/ou instituições.
Como foi possível observar e posto que a assessoria de imprensa integra o trabalho das Relações
Públicas e da Comunicação Organizacional, o próprio trabalho e rotina dos assessores sofreu, igualmente,
alterações substanciais. Ao admitir-se que a função do profissional de Relações Públicas é mediar a
organização e os seus públicos (Gonçalves, 2010), assume-se que a rotina deste profissional sofreu
alterações com o surgimento da Internet e respetivas ferramentas, visto que o número de públicos e de
meios de comunicação sofreu um significativo aumento, especialmente após a introdução da web 2.0.
O facto de, nos dias de hoje, existir a possibilidade de interação entre todas as pessoas que
tenham acesso à rede, através de texto, imagem, áudio ou vídeo, permitiu a introdução de novas vozes
no espetro público, espaço ao qual os assessores de imprensa tencionavam alcançar e que, ainda hoje,
continuam a almejar o seu alcance para influência dos públicos. Neste sentido, assume-se que os
assessores de imprensa se diferenciam dos jornalistas pela não imparcialidade sobre a qual trabalham.
Contrariamente aos jornalistas, os assessores não comunicam tendo em atenção o interesse público, mas,
em vez disso, concentram as suas forças no interesse do cliente para o qual trabalham. As informações
que obtêm do cliente – empresa, organização, pessoa –, serão trabalhadas pelo assessor de forma a
conseguirem um conteúdo que provoque interesse ao jornalista de forma a que, este último, publique a
informação que o cliente, primeiramente, mostrou intenção de comunicar. Como analisado
anteriormente, este trabalho desenvolvido pelo assessor de imprensa insere-se numa rotina que, por sua
vez, pretende cumprir com os planos de comunicação, a priori, apresentados ao cliente e que estipulam
objetivos a serem cumpridos. No que lhe diz respeito, o cliente apresenta um momento de comunicação
(ou vários) e o assessor apresentará um plano onde estipula a melhor forma de alcançar os diversos
públicos e, consequentemente, concretizar o pedido do seu cliente. Antes da introdução da Internet este
trabalho era dificultado pela falta de tecnologias; atualmente o assessor poderá fazer todo o trabalho de
persuasão junto dos media sem sair do escritório, enviando os comunicados de imprensa por e-mail e
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fazendo o follow up através de chamadas telefónicas. Por sua vez, o clipping é-lhe oferecido por uma
empresa especializada em monitorizar os meios de comunicação. Não obstante, estas facilidades
introduzidas no trabalho do assessor de imprensa não foram as únicas alterações significativas
provenientes da Internet, uma vez que esta alterou a forma como atualmente se comunica (Castells,
2013).
Além da Sociedade em Rede, perspetiva apresentada por Castells (2007), a introdução da Internet
potenciou a perda do monopólio da informação por parte dos meios de comunicação social, e
proporcionou a abertura desse monopólio à população que, por conseguinte, conseguiu adquirir uma
maior liberdade de expressão. As pessoas conseguem, atualmente, fazer com que a sua voz seja ouvida
no espaço público, uma vez que este se democratizou. Além disso, a introdução de ferramentas fáceis de
se usar, como os blogues e as redes sociais, potenciou ainda mais a abertura do espaço público e a
liberdade de expressão individual, criando, desta forma, novos líderes de opinião capazes de influenciar
diversos públicos, denominados, atualmente, de presumers e influenciadores digitais. Estes “novos líderes
de opinião” têm, nos dias de hoje, uma importância considerável para as organizações, visto que
conseguem exercer influência nos seus seguidores.
Juntamente com estas alterações, as pessoas modificaram, igualmente, os seus hábitos de
consumo de informação. Hoje os telespectadores não necessitam de seguir a grelha televisiva, facto que
também elimina potenciais visualizadores dos spots publicitários apresentados entre os programas ou nos
intervalos dos mesmos. Este facto motiva a seguinte questão: farão sentido, ainda, os preços cobrados
pelos canais televisivos para publicidade?
Com todas estas alterações e com os novos hábitos de consumo de informação, os assessores de
imprensa, como os restantes profissionais de comunicação, incluindo jornalistas, viram-se obrigados a
adaptar-se. Uma das adaptações diz respeito ao aumento das responsabilidades do assessor de imprensa,
facto que justifica a opinião acima apresentada de que estes profissionais deveriam ser nominados de
assessores de comunicação. Além da imprensa e dos diversos órgãos de comunicação e seus respetivos
profissionais, atualmente os assessores de imprensa têm de comunicar, também, com todos os públicos,
incluindo aqueles que estão presentes nos diversos espaços digitais.
Com a complexidade da comunicação nos dias de hoje dentro das organizações, com a
diversidade dos públicos e as alterações na forma como as pessoas se relacionam atualmente, os
profissionais de comunicação estão em constante aprendizagem. Além disso, as próprias organizações
tiveram de se adaptar. Uma das formas propostas neste documento relativamente a uma forma de
adaptação tem por base o trabalho defendido pela autora Margarida Kunsch (2007) que assume a
57

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

necessidade da elaboração de uma estratégia de comunicação integrada, onde fazem parte todas as
vertentes da comunicação, como as Relações Publicas, o Marketing e a Comunicação Interna. Ao agir com
base neste plano, em que estas três áreas se coordenam entre si, a organização, como defende a autora,
poderá atingir mais facilmente os seus objetivos e resistir às mudanças operadas pela introdução das
novas tecnologias.
Analisando apenas a assessoria de imprensa, e reduzindo o foco na análise do modelo Kunsch,
entende-se que esta faz parte das Relações Públicas, resumidamente, integra a comunicação institucional.
Contudo, esta distinção não é estática e, na realidade, no mercado de trabalho, um profissional de
comunicação tem de, atualmente, ser autodidata, polivalente, saber funcionar com diversas ferramentas
e estar aberto a novos desafios. Além disso, e como prova da diversidade e complexidade do
funcionamento real das empresas, é dada primazia ao gabinete de marketing para liderar toda a
comunicação de uma organização. Aliás, como serve de exemplo, os profissionais da Central de
Informação, sempre que necessitavam de entrar em contacto com os seus diversos clientes, dirigiam-se
aos especialistas da área do Marketing.
É, neste ponto, que os termos se confundem com as funções. Por um lado, o modelo de Kunsch
interliga todas as funções e profissionais de comunicação de uma organização para que se consiga
concretizar o mesmo objetivo; por outro, ao analisar-se um caso prático, entende-se que existe, ainda,
uma divisão muito fixa das várias responsabilidades dos profissionais das diversas áreas. A confusão
gerada pela diversidade dos termos poderá advir da herança dos primeiros profissionais das relações
públicas e, ainda, como exposto anteriormente, da tradição e contexto de cada país.
Contudo, a verdade é que, ao analisar um caso prático de uma agência que, inicialmente,
começou as suas funções como assessoria de imprensa e que hoje se assume como agência de
comunicação 360 graus, é percetível a necessidade por parte dos assessores de imprensa em aprenderem
diversas valências de comunicação, sendo um exemplo a gestão e o planeamento das redes sociais. No
entanto, apesar dos esforços dos profissionais de comunicação, nem sempre os clientes e as respetivas
chefias acompanham o crescimento desta área, como já referido, tão especifica e com tantos
constrangimentos. Nesse sentido, continuam a exigir um desempenho, assim como resultados
“convencionais”, assentes em estratégias de comunicação já praticadas. Como exemplo, no caso prático
acima analisado referente à Católica no Porto é possível verificar uma atitude assente num modelo de
comunicação de um para muitos, sem possibilidade de análise da opinião dos públicos para o qual o
respetivo cliente comunica. Este aspeto verifica-se nos constantes balanços da gestão de redes sociais,
em que são analisados os números – como “gostos”, comentários, partilhas e alcance –, mas,
posteriormente, esses mesmos balanços não servem de base a um novo plano de comunicação.
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Além da dificuldade de acompanhamento destas constantes alterações por parte das chefias e
dos profissionais, a própria forma de comunicar com base nas novas ferramentas digitais está em
constante mudança, por vezes, não permitindo o amadurecimento de uma estratégia para aferir se é a
mais indicada. Contudo, existe um conceito que é transversal a qualquer rede social e/ou plataforma
digital: o engagement. Quer isto dizer que, independentemente da rede social em que se trabalha e se
comunica, existe uma primazia por parte dos públicos por um modelo de comunicação bidirecional.
Através das novas ferramentas o profissional de comunicação consegue saber as opiniões, os gostos, os
hábitos dos seus membros dos mais diversos públicos, facto que lhe permite, seguidamente, elaborar um
plano de comunicação assertivo e específico. Ainda, é-lhe permitido a criação de conteúdos e a sua
divulgação sem ter de passar pelo processo de escrutínio dos profissionais de jornalismo, como no caso
acima referido da Burger’s King, ou, ainda, no caso da criação de blogues e páginas das próprias empresas.

6.1.

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de
imprensa?

No início do presente documento formulou-se a seguinte questão: “Será imprescindível para um
gabinete de comunicação, especificamente, de assessoria de imprensa, utilizar as redes sociais na sua
estratégia de comunicação, visto serem, atualmente, uma ferramenta usada por um número significativo
de cidadãos? Ou, por outro lado, e tendo a assessoria de imprensa as suas próprias funções e rotinas, as
redes sociais serão apenas um complemente ao seu trabalho?
Ao analisar a história das Relações Públicas e o seu crescimento ao longo dos anos, assim como
da assessoria de imprensa, poder-se-á concluir que a assessoria de imprensa tem como objetivo o
contacto com os públicos, usando, desta forma, os meios de comunicação social para alcançá-lo. Assim,
ao partir-se deste pressuposto, conclui-se que o objetivo do assessor de imprensa é difundir e partilhar
as informações dos seus clientes conforme as suas vontades, para um maior número de pessoas e, sendo
que até à introdução da Internet a única maneira de o fazer era através dos meios de comunicação social,
o assessor comunicava exclusivamente para jornalistas ou outros profissionais dos media. Contudo, com
a introdução da web 2.0, os assessores aproveitaram as novas ferramentas para alcançar mais pessoas
através de outros meios além dos órgãos de comunicação social e respetivos profissionais. Neste caso,
poder-se-ia afirmar que, posto as premissas apresentadas, que as redes sociais são uma parte integrante
da assessoria de imprensa. Contudo, essa afirmação será mais correta quanto mais os profissionais de
comunicação conseguirem elaborar um plano de comunicação integrado que pretenda trabalhar para a
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obtenção e concretização do mesmo objetivo proposto pela organização. Nesse sentido, requer-se uma
análise do modelo de comunicação integrado de Margarida Kunsch (2207) em que todas as áreas de
comunicação terminam no mesmo objetivo e operam nesse sentido.
Uma outra premissa poderá ser aquela em que se afirma que o trabalho do assessor de imprensa
é imensamente rico e complexo – com uma agenda preenchida e muito especifica –, para que consiga
abranger todos os públicos. Quer isto dizer que, com a necessidade dos jornalistas de obterem conteúdos
através das agências noticiosas devido à sua situação atual da profissão, os assessores de imprensa
conseguem, facilmente, obter espaços nos meios de comunicação para os seus clientes. Requer-se, neste
caso, uma especialização do profissional de assessoria para lidar e mediar o cliente e o espaço público de
comunicação, e, assim, fará sentido afirmar que as redes sociais são um complemento ao trabalho do
assessor de imprensa como forma a alcançar o seu objetivo: colocar o seu cliente num determinado órgão
de comunicação social.
Ainda, e após a análise do caso prático, é possível depreender que a realidade do mercado obriga
a que os assessores de imprensa sejam polivalentes e saibam trabalhar com as várias ferramentas de
comunicação digitais. Neste sentido, as redes sociais acabam por ser um complemento à rotina do
assessor de imprensa porque ainda existe uma carência de conhecimentos aprofundados sobre como se
deve trabalhar com estas novas plataformas. A questão da análise dos resultados, ainda elaborada com
base nos métodos usados na assessoria, demonstra que esta área é recente e necessita de tempo para
consolidar métodos e estratégias. Por outro lado, a resposta a esta dificuldade recai, mais uma vez, numa
comunicação integrada entre todas as partes responsáveis de uma organização, de forma a que esta
consiga atingir os seus objetivos. Como referido no final do capítulo anterior, é necessário estar
constantemente consciente das seguintes questões: “para onde e como se quer ir?”.
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Conclusão

O estágio curricular que deu origem ao presente relatório, realizado na Central de Informação,
entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, permitiu estabelecer um contacto direto com
o meio profissional na área da assessoria de imprensa e Relações Públicas. Os três meses de estágio
proporcionaram uma perceção real das tarefas dos profissionais da área e, ainda, permitiram perceber as
suas rotinas. Contudo, durante esse tempo, o mais importante – e a aprendizagem que intitulou este
documento –, foi entender as dificuldades sentidas pelos profissionais da área relativamente ao uso das
redes sociais. Esta dificuldade pode ser motivada por várias razões, mas, e como analisado neste
documento, prende-se, essencialmente, com o desconhecimento de estratégias a utilizar nas redes
sociais, posto que estão em constante mudança, e a existência de uma confusão de funções na área da
comunicação. Quando se fala de uma estratégia de Marketing de Influência está-se a referir ao contacto
por parte das empresas com os denominados influenciadores digitais, mas, e como o nome indica, é da
responsabilidade do Marketing ou, uma vez que é a mediação entre a organização e os seus públicos,
deveria ser os profissionais de Relações Públicas e assessoria de imprensa a desenvolver essas ações? Na
rotina da Central de Informação essa questão era respondida pelos clientes porque eles é que decidiam
os serviços que contratavam à empresa. Esta tomada de decisão por parte do cliente obriga a uma
constante aprendizagem por parte dos profissionais de assessoria de imprensa e relações públicas que
não apenas os da Central de Informação, mas de todos os profissionais nesta área, visto que de dia para
dia as organizações se tornam mais exigentes.
Ao observar-se estas questões, respeitantes à concetualização e responsabilização de tarefas,
está-se a dar abertura a que haja dúvidas quanto ao tipo de plano de comunicação a seguir e estratégia a
instaurar. Quanto mais abrangente e polivalente, por um lado, se torna um profissional de comunicação,
por outro, menos especializado fica. No entanto, existe a máxima de que “não se pode ficar de fora” de
todas as novas estratégias, como quando, por exemplo, aparece uma nova “moda” quanto a uma
aplicação e as empresas imigram para essa mesma novidade; todas as empresas vão fazê-lo para que,
obviamente, possam estar onde os seus públicos também estão. É esta rapidez na mudança de hábitos
que leva a que o profissional de comunicação tenha de ser multitasking, polivalente e capaz de saber lidar
com todos os novos constrangimentos e, ainda, ser inovador quanto a novas estratégias de comunicação.
No seguimento deste panorama, o modelo de comunicação integrada da autora Margarida Kunsch não é
uma resposta fechada quanto às estratégias a seguir, mas antes um guia geral sobre como deve ser uma
comunicação numa organização. Como a autora explica, quanto mais conectados estiverem os
profissionais das diversas áreas que completam uma determinada organização para a concretização de
61

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

um determinado objetivo, poderão encontrar, desta forma, linhas orientadoras para o delineamento de
uma estratégia. Em forma de resumo, não existe um plano fechado e que possa ser reutilizado para
diversas situações, visto as alterações no espetro da comunicação, atualmente, serem por vezes diárias,
mas poderá existir um modelo generalizado a seguir pelos profissionais da assessoria de imprensa que os
oriente quanto ao tipo de estratégia a adotar.
Através do caso prático analisado, referente à Católica no Porto, entende-se que falta essa linha
geral apresentada por Kunsch quando se observa a repetição da informação em diferentes redes e meios.
Além disso, existe, ainda, uma falta de perceção do poder do modelo de comunicação proporcionado pela
Internet – de muitos para muitos –, uma vez que, nas redes sociais, nenhum comentário é visível, a não
ser aqueles que já passaram por um processo de escrutínio por parte dos profissionais de assessoria e de
Marketing. Esta forma de trabalho não é compatível num momento em que a informação é difundida ao
segundo, em que as pessoas exigem respostas rápidas. Além disso, a Católica no Porto mantém uma
comunicação nas redes que se baseia pela simples presença no on-line, ou seja, estar presente porque as
restantes entidades concorrentes também estão no espaço digital. Este argumento para uma estratégia
comunicativa falha as exigências do meio digital, cada vez mais interativo, a premiar conteúdos originais,
criativos – o denominado, agora, Marketing de Conteúdo, por exemplo –, características que impulsionam
o contacto pessoal, as relações “orgânicas”. Atualmente os conteúdos que vingam, como analisado,
igualmente, neste documento, são aqueles que criam impacto nas pessoas e fogem a modelos já
conhecidos e que, muitas vezes, caem no aspeto comercial apenas, sem valor acrescentado.
Ao fim de três meses de estágio e da investigação elaborada para o presente documento, concluise que não existe uma resposta exata à questão elaborada inicialmente, a qual intitula o relatório. No
entanto, poder-se-á admitir que a melhor hipótese apresentada para uma possível resposta à questão
“Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa?” é aquela que
afirma que se deveria denominar os profissionais desta área de assessores de comunicação, proposta
apresentada na quarta edição do Manual de Assessoria de Comunicação/Imprensa pela Federação
Nacional dos Jornalistas, do Brasil. Como igualmente observado neste documento, não deixa de ser
interessante constatar que a observação foi feita pela Federação Nacional dos Jornalistas, uma vez que
no contexto brasileiro a assessoria de imprensa esteve sempre intimamente ligada ao jornalismo e, por
esse motivo, obedecia aos mesmos critérios de objetividade e rigor. Contudo, este caso exemplifica como
as organizações estão a mudar e como a profissão de assessoria, e mesmo de Relações Públicas, está, de
igual modo, a alterar-se devido às exigências da Era Digital. Refira-se, ainda, que, apesar desta proposta
de alteração de nomenclatura, o trabalho com a imprensa continua a existir e a necessitar de tempo e
dedicação. Aliás, nos três meses de estágio o tempo dedicado ao contacto com os órgãos de comunicação

62

Rita Lima

Redes Sociais: Um complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa

era, na sua generalidade, o que mais tempo do dia de trabalho ocupava. Conclui-se, assim, que na
observação realizada durante o estágio na Central de Informação, as redes sociais são um complemento
e não uma parte integrante da assessoria de imprensa.
É, ainda, necessário entender que, como Manuel Castells (2013) afirma na sua obra O Poder da
Comunicação, a Internet não apareceu como mais um meio de comunicação social, como o foi a televisão,
mas, por sua vez, a Internet revolucionou a forma como as pessoas comunicam e estão na sociedade.
Casos como os movimentos sociais iniciados na Internet e o movimento criado pela ativista ambiental
sueca, Greta Thunberg, exemplificam este seu poder de reorganização da sociedade através de uma rede,
assim como o escândalo da consultora britânica é um exemplo de como as suas ferramentas podem ser
usadas para manipulação de opinião. Contudo, estes casos servem de argumento à afirmação de que
atualmente as pessoas vivem no meio digital; e não o usam apenas como meio de comunicação. Esta
perceção do meio on-line é importante para as organizações entenderem de que não existe uma divisão
do mundo físico para o mundo digital porque ambos se confundem em fronteiras cada vez mais débeis e
difíceis de delimitar. Se calhar, por isso, a própria questão deste presente documento é redundante, posto
que ninguém vive sem o acesso às ferramentas da Internet e é nas redes sociais que se encontram os seus
públicos – e os próprios jornalistas e meios de comunicação social. Neste sentido, são as redes sociais um
complemento ou uma parte integrante da assessoria de imprensa é o mesmo que perguntar se os
assessores utilizam o telefone fixo ou móvel para contactar: são mais uma ferramenta de contacto. No
entanto, esta é apenas uma premissa. Com as constantes alterações na forma de comunicar atualmente,
por vezes, é difícil conseguir fazer um acompanhamento das tendências e, ao mesmo tempo, obter tempo
para refletir e analisar estratégias.
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