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O assunto que nos coloca não ocorre somente em função do momento que o Brasil vive, mas em 
razão da visão das atividades de comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro 
setor, que há muito vêm sendo assunto das nossas abordagens e preocupações.  
 
O Brasil está se corrigindo. Mas, ainda é a terra da improvisação. Até nos aspectos relativos a 
corrupção, pauta, hoje, de todos os órgãos de imprensa, a improvisação impera, como podemos 
constatar: improvisação de “laranjas”, improvisação de meios de distribuir propinas, formando um 
castelo de cartas, que, felizmente, não se mantém em pé com a primeira brisa.  
 
A comunicação está inserida nisso tudo. Nesse campo a improvisação atingiu os píncaros. 
Começando pelos governos, que colocam nessa área profissionais que não estão preparados para 
pensar estrategicamente a comunicação, apaniguados, ou bons redatores, pois a redação é a 
dificuldade de muitos que assumem cargos diretivos. Isto acontece, também, nas organizações 
privadas e do terceiro setor.  
 
“Em terra de cego quem tem um olho é rei”. Daí por diante, acontece o óbvio. A comunicação 
unidirecional acaba assumindo o comando. A comunicação estratégica, com visão global, de dupla 
mão, perde o jogo e a comunicação “perneta” consegue o milagre de, aparentemente, ganhar o 
jogo. E as conseqüências são funestas, não só para os diretamente envolvidos, mas para toda a 
sociedade.  
 
A comunicação é a essência da cola social e, conseqüentemente, da harmonia e da eficácia de 
todas as organizações. Ainda existem lideres organizacionais que pensam ser as essências das 
suas atividades as máquinas, os produtos, os números, sem se darem conta de que eles não 
existem, se não for inserida como razão dos mesmos a figura do ser humano.  
 
Outro fator que leva a distorção da comunicação nas organizações é a incapacidade de muitas 
áreas, cumprirem o foco de suas atividades. Para acobertar suas falhas buscam diversificar a 
atuação, penetrando em áreas da comunicação que parecem menos complexas, incorporando-as, 
acrescentando-as às suas funções, com a esperança de terem um acerto maior em suas ações.  
 
Os responsáveis por essas áreas não percebem que os compostos das Relações Públicas devem 
funcionar em uníssono e de forma concatenada, como complementos uns dos outros, em 
momentos estrategicamente definidos. Parte das lideranças das organizações aceitam com 
naturalidade essas andanças de seus liderados, sem perceberem que essas ações afetam seus 
objetivos.  
 
Dentro da área de comunicação, as Relações Públicas são o alvo de elementos despreparados e 
que não conhecem suas técnicas, mas insistem em assumir suas funções dentro das 
organizações. Utilizadas historicamente no Brasil de forma inadequada, para nomear funções que 
nada têm a ver com as técnicas por elas empregadas, desenvolveram a falsa imagem de que 
podem ser praticadas por elementos não preparados.  
 
Ao contrário do que no Brasil se deu a entender, as técnicas de Relações Públicas são as mais 
refinadas de todas as existentes no campo da comunicação. Por essa razão, os orçamentos dessa 
área são, proporcionalmente, muitos menores do que os destinados à maioria das outras áreas, 
que atuam na comunicação. Isto, ao invés de configurar um benefício, no país da improvisação, é 
considerado algo negativo, pois leva em consideração apenas o custo final do diamante e não o 
trabalho do artesão ao lapida-lo, sem lembrar que o seu valor é altamente dependente do mesmo.  
 
 



A atividade de Relações Públicas representa a lapidação da comunicação, a estratégia maior 
desta, que, infelizmente, muitos lideres, de todos tipos de organizações, nunca se interessaram 
em conhecer, utilizando um arremedo da mesma, comprometendo a eficácia e excelência das 
organizações, que acabam transmitindo ao público ao invés de imagens coesas e harmônicas, as 
de colchas de retalhos.  
 
A invasão da área de Relações Públicas por jornalistas, marketeiros, publicitários e profissionais 
de recursos humanos comprometem as estratégias de comunicação nas organizações, pois eles 
acabam executando um arremedo de Relações Públicas, igual ao castelo de cartas que já citamos, 
que desmorona no início da primeira tempestade.  
 
As visões deturpadas, errôneas, da comunicação, a sua administração e práticas inadequadas 
levam ao quadro que estamos vivendo no Brasil, não só no cenário público, mas, também, em 
muitas organizações privadas.  
 
A estratégia de administração dos vasos comunicantes; do respeito às pessoas, estejam elas em 
que posições estiverem dentro ou fora das organizações; a consideração da influência das 
mesmas como razão de ser de tudo; a administração justa é equânime, baseada em valores, 
vivenciados por todos e revisados periodicamente, acompanhando a evolução do contexto social 
em que a organização atua, são a essência do comportamento ético e os fundamentos da atuação 
das Relações Públicas.  
 
A identificação dos valores da sociedade, em que a organização se insere, e daqueles que ela 
criou no transcorrer da sua vida, a formalização, através desses valores, de um Código de Ética 
ou Código de Valores, consensados por todos que atuam na organização e permeando, 
continuamente, todos seus atos, são as bases das atividades de Relações Públicas.  
 
Esta é uma das razões por que os profissionais de Relações Públicas podem ser, sem falsa 
modéstia, considerados os estrategistas da comunicação, os lapidadores do diamante da 
comunicação humana. Eles são responsáveis pela preparação dos instrumentos que vão pautar o 
relacionamento da organização com todos os seus públicos. Só desta forma, aliada a visão correta 
dos vasos comunicantes da organização, isto é, a complexa estrutura de relações em que ela está 
inserida, influenciando e sendo influenciada, e a execução das estratégias adequadas de 
comunicação, poderemos evitar o triste quadro de ofensas à opinião pública, praticadas por 
muitas organizações públicas e privadas do Brasil, levando ao retrocesso social, econômico e 
político.  
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