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RESUMO 

Este artigo visa analisar a importância do processo de avaliação e mensuração de resultados em 

comunicação dentro de uma instituição de ensino regular privado. O trabalho foi produzido 

através de um levantamento bibliográfico, levantamento documental e entrevista junto ao gestor 

de comunicação do Colégio em questão. A partir disso, verificou-se que a instituição necessita 

aprimorar seus métodos de avaliação.  
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INTRODUÇÃO  

  O processo de avaliação e mensuração de resultados em comunicação é uma 

ferramenta de extrema importância para o profissional direcionar e justificar ações que visam um 

melhor andamento dos processos de construção de uma identidade organizacional e para seu 

crescimento em sua área de atuação no mercado. Neste artigo, será abordada a importância de se 

avaliar e mensurar resultados, mas também o porquê deste processo ainda ser um desafio para o 

profissional da área da comunicação. 

  Não se trata apenas de apontar erros e acertos. É um processo muito mais abrangente e 

criterioso que visa identificar onde ocorrem os ruídos ou o que os causou, ou seja, para mostrar o 

quão eficiente uma determinada ação se mostrou, podendo até mesmo ser implementada de 

forma permanente na organização.  
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Será apresentada uma análise da aplicação de instrumentos de avaliação e mensuração 

de resultados em um colégio de ensino regular privado a fim de identificar se a mesma está 

sendo bem-sucedida na execução desses procedimentos e onde pode melhorar. A escolha da 

mesma como objeto de estudo se justifica pela forma em que o clima organizacional pode se 

modificar com extrema rapidez a cada ano, no qual o público de interesse se renova ao término e 

reinício do ano letivo exigindo que a equipe de comunicação também mude de acordo com a 

necessidade desse novo público, sem perder a essência que mantem o que já faz parte do seu 

universo, neste quadro, avaliar e mensurar resultados de ações para esse público se torna uma 

necessidade para futuras intervenções ainda mais eficazes.  

 

1. Conceitos de avaliação e mensuração de resultados em comunicação 

O tema avaliação e mensuração de resultados em comunicação ganhou destaque em 

meados dos anos 80, por estudiosos norte-americanos, conforme destacado por Galerani (2006), 

que criaram diversos modelos e técnicas para avaliar e mensurar resultados no campo da 

comunicação, com o objetivo de identificar a eficácia das ações voltadas para a área. Entre os 

estudiosos internacionais desse tema, destaca-se Walter Lindenman, Linda Hon, James Gruning 

e Tom Watson. Entre os estudiosos nacionais destacam-se Gilceana Galerani, Mitsuri H.Yanaze 

e Margarida Kunsch. 

Segundo Galerani (2006), as primeiras discussões sobre avaliação, no Brasil, surgiram 

no final do século XX. Entretanto, ainda são poucos os estudos realizados, e estes, em sua 

maioria, encontram-se na área de Relações Públicas. Para a autora, isso se deve ao fato das 

Relações Públicas comtemplar na sua essência o planejamento e a pesquisa como fortes 

ferramentas de trabalho, abordando avaliação como parte da função de planejar e como um tipo 

de pesquisa.  

A área da administração trabalha com conceitos mais objetivos, em que a avaliação é 

vista como a fase de controle das ações planejadas. Para Chiavenato (1994,p.596), “o controle 

propicia a mensuração e a avaliação dos resultados da ação empresarial obtida a partir do 

planejamento, da organização e da direção”. Já para Tavares (2000, p.386 e 387 apud 

GALERANI, 2006), controle e avaliação são instrumentos que não se sobrepõem, mas que são 

complementares, e assim os diferencia: 
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Avaliação é o mecanismo que visa medir a efetividade das ações. Consiste em 

identificar o impacto das decisões afeitas ao processo. [...] O controle é um 

instrumento para verificação entre o que está previsto e o que está efetivamente 

ocorrendo. [...] Envolve o estabelecimento de procedimentos capazes de corrigir o 

processo decisório, indicando onde e quando intervir, para que o processo possa 

seguir seu curso apropriado. 

Pode-se considerar o controle dentro da função de planejar. Para Kunsch (2003) a 

avaliação contempla todo o processo de planejamento. Galerani (2006) desenvolveu um 

conceito para avaliação a partir do estudo de vários autores em que propõe que a avaliação seja 

entendida como função que em comunicação organizacional tem caráter permanente, iniciando-

se no planejamento e desenvolvendo-se no acompanhamento das ações em execução, com 

propostas para as correções necessárias e procedimentos para verificar os resultados almejados.  

Tanto para Galerani (2006) quanto para Kunsch (2003), a avaliação não pode ser 

encarada como um ato momentâneo a partir de uma ação a ser desenvolvida, mas de caráter 

permanente, uma vez que está inserida em todo o processo de desenvolvimento do planejamento 

da comunicação em uma organização. Embora para Chiavenato (1994) e Tavares (2000, apud 

Galerani 2006), a avaliação é vista como um instrumento para medir a efetividade das ações a 

partir da execução do planejamento. Os conceitos se divergem quando kunsch e Galerani tratam 

o processo como uma constante devendo ser executada do início ao fim do processo e para 

Tavares e Chiavenato trata-se de um instrumento de medir índice de sucesso ou fracasso de uma 

ação, não havendo a obrigação de ser executado desde o início do processo de planejamento. 

Contudo, os autores são unânimes em ressaltar a importância do processo de avaliação e 

mensuração dos resultados na comunicação.  

Podem-se usar diversas técnicas como instrumentos de avaliação, sempre levando em 

conta o que se deseja avaliar. Kunsch (2003) destaca algumas como: avaliação de desempenho; 

pesquisa de opinião; observação das reações das pessoas e públicos; questionários; formulários 

de avaliação para públicos que participem de programas de ação, eventos; auditorias de opinião 

internas e externas, etc. Sendo importante ponderar aspectos como qualidade, custo, tempo, 

retorno e relação custo-benefício quando um desses mecanismos precisarem ser utilizado. 

Avaliar e mensurar dados em comunicação é um grande desafio para o profissional da 

área, devido a sua complexidade e o fato de que fórmulas matemáticas dificilmente podem medir 

suas atividades. Mensurar é a etapa mais difícil do processo de avaliação, quando se visa valores 

quantificáveis. Yanaze (2010), destaca que mensurar é usar o sistema de informação, para 

levantar dados quantitativos, que sejam úteis para avaliação, processo mais subjetivo e 
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abrangente, que considera outros fatores (além dos números) para chegar a conclusões que levem 

à tomada de decisão. Para ter entendimento dos dados de mensuração, é preciso uma avaliação 

pertinente, considerando o ambiente em que a comunicação é realizada.  

A mensuração torna tangível o que na maioria das vezes em comunicação é intangível, 

se põe como uma ferramenta de enorme eficiência no momento em que se quantifica e define 

indicadores que demonstrem os resultados da avaliação proposta no plano (YANAZE, 2010). 

Yanaze (2010), assim como kunsch (2003), destacam que o desafio está em 

transformar os dados de comunicação em números, bem como seu em entendimento, já que a 

comunicação trabalha com valores (como criatividade e conflitos) comumente avaliados pelos 

seus efeitos que por sua quantidade. Yanaze (2010) afirma ainda que durante o processo de 

levantamento de dados devem presumir a etapa de mensuração, caso isso não ocorra, toda a 

avaliação pode ser perdida.  

 

1.1. Importância para o campo de estudos da comunicação 

O contexto para a área da comunicação organizacional, especificamente, é o mesmo 

de diversas áreas: competitividade e necessidade de demonstrar resultados a todo o momento. 

Para Galerani (2005), os comunicadores gerenciam relacionamentos, lidam com opinião pública 

comportamentos, atitudes, conflitos, crises e aspectos políticos. Esses aspectos dificultam o 

profissional a responder certos questionamentos que visam medir desempenho, eficiência ou até 

mesmo o fracasso de uma ação. A autora ainda ressalta que são poucas as profissões que 

respondem de forma rápida e objetiva a essas questões, evidenciando, que essa dificuldade existe 

na comunicação, mas que deve ser encarada como um desafio.  

Ainda são poucos os estudos e literaturas voltadas para o tema, embora sua 

importância se evidencie como atribuição dentro da profissão de relações públicas, 

“obrigatoriamente, em cada planejamento, os instrumentos de avaliação da eficiência da 

atividade segundo padrões específicos” (Conselho Federal de Profissionais de relações públicas, 

1997). Contudo, Galerani (2005) reforça que as opiniões quanto ao real efeito de um programa 

de comunicação, nas publicações mais atuais sobre o assunto, são unânimes em afirmar 

mudanças de atitudes e comportamentais como efeitos desejáveis para programas de 

comunicação. 
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2. Avaliação e mensuração de resultados em instituições privadas de ensino regular 

As instituições privadas de ensino são um exemplo de organização que se mantêm em 

constante mudança. Essas organizações se esforçam para acompanhar o ritmo acelerado da nova 

realidade social (permeada pela tecnologia e mudanças de cultura e hábitos) sem perder os 

princípios e os fins que têm enquanto produtoras de cultura, cidadania e formação humana. Para 

Antunes (2002), a cultura organizacional das instituições privadas de ensino se reformula à 

medida que elas têm de acompanhar as mudanças nas estruturas sociais. 

 

A escola não é mais vista como uma simples prestadora de serviço social, que apenas 

ensina a ler e escrever, mas se renova a cada ano como uma possibilidade de mudança da 

sociedade e chave para a solução de inúmeros problemas sociais. Nas últimas décadas as escolas 

privadas vêm adotando um perfil de gestão pedagógico-administrativa: às empresas-escola. 

Conforme afirma Braga e Monteiro (2005), as escolas-empresas necessitam voltar seu olhar para 

a comunicação no sentido de buscar estrategicamente a aproximação com seus públicos e a 

afirmação no contexto em que se inserem. A imagem de uma instituição de ensino está ligada à 

relação com seu contexto social e reflete na estruturação do relacionamento com seus públicos. 

O consultor em comunicação e marketing Mario Persona (2012), especializado em trabalhos 

voltados às instituições de ensino, explica que “a escola em si é considerada uma empresa a 

partir do momento que existe um público disposto a pagar por seus serviços e assim acompanhar 

o procedimento dos mesmos” (PERSONA, 2012). 

 

  Avaliar e mensurar resultados em cominação em escolas de ensino regular privada 

torna-se o principal aliado do profissional de comunicação no ponto em que cabe a ele promover 

a identidade desta instituição junto aos seus públicos de interesse. Persona (2012) ressalta que o 

público desta instituição de ensino possui interesses em comum, mas com objetivos diferentes, 

neste momento, e preciso avaliar a abordagem que se dera a esses públicos sem perder o objetivo 

principal: promover o conceito de melhor escola junto aos seus públicos. 

 

  Os autores aqui analisados são unânimes em afirmar a necessidade de profissionais 

cada vez mais qualificados para tratar da comunicação dessas organizações, bem como ressaltam 

a presença do profissional de relações públicas como aliado importante na preparação de um 
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planejamento estratégico eficiente que englobe a abordagem pedagógica de cada instituição para 

com seus públicos. 

 

Com o objetivo de entender como as ferramentas de avaliação e mensuração de 

resultados são utilizadas em uma escola de ensino regular, foi estudada para este artigo uma 

Instituição Privada tradicional em Manaus, atuante na área da Educação desde 1986. O Colégio 

atende alunos do Ensino Fundamental e Médio e tem como fundamento principal a formação do 

homem integral, proporcionando uma gama de conhecimentos, não se atendo apenas aos 

conteúdos dados dentro de sala de aula, mas explorando a capacidade de cada aluno através de 

atividades extracurriculares e experiências práticas. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

Para realizar o artigo em questão, foram realizados três tipos de pesquisa: 

bibliográfica, de campo e documental. Na pesquisa de cunho bibliográfico, foram estudados 

diversos autores da comunicação no campo de avaliação e mensuração de resultados e de 

comunicação organizacional em instituições de ensino, como Antunes (2002), Braga (2005), 

Chiavenato (1994), Galerani (2005;2006), Kunsch (2003) e Yanaze (2010). A pesquisa de campo 

foi realizada In Loco, no dia 16 de janeiro de 2016, com o intuito de conhecer o universo onde o 

Colégio escolhido está inserido. A pesquisa foi feita através de uma entrevista com o Gestor de 

Marketing da instituição, que respondeu perguntas abertas sobre a apresentação do setor e 

questões específicas de avaliação e mensuração de resultados. Por fim, foi realizada uma 

pesquisa documental a partir de relatórios enviados pelo setor de marketing, no qual estavam 

descritas todas as atividades de comunicação desempenhadas por eles. 

RESULTADOS  

A partir da entrevista e das pesquisas realizadas para a concretização deste estudo, foi 

possível afirmar que a Escola de Ensino Regular Privado em questão, não possui uma Assessoria 

de Comunicação, mas sim um Setor de Marketing que é encarregado por algumas das atividades 

da área de comunicação. A entrevista foi feita com o gestor do setor de Marketing, no dia 16 de 

janeiro de 2017. Ele não possui formação na área de Comunicação Social ou Marketing, 

entretanto, é formado em Administração de Empresas e em Artes Visuais, o que contribui para 

uma visão mais criativa ao setor. A entrevista foi elaborada em dois tópicos, sendo o primeiro a 

apresentação do setor e o segundo sobre avaliação e desempenho do mesmo. 
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O setor de Marketing possui porte pequeno e é formado por três pessoas, sendo elas: 

uma jornalista (assessora de marketing), uma designer e um gestor. Quando é necessário criar 

campanhas maiores, a instituição contrata uma agência para executar o trabalho, porém sempre 

com o acompanhamento do setor de Marketing. 

A missão atual do setor é trabalhar o processo do “encantamento”, a partir da criação 

de conceitos que atraiam um público maior para o colégio. O termo encantamento, de acordo 

com o Gestor, vem do conceito da poética, de entender nas pessoas as suas necessidades a partir 

do vazio particular que cada uma sente. O "encantamento" seria utilizado para preencher esta 

lacuna. Este processo pode ser percebido nas campanhas de comunicação e, principalmente, na 

identidade visual, arquitetura e decoração da escola. Um exemplo citado foi a utilização da 

Árvore da Vida como elemento principal para a decoração do prédio onde fica a Instituição. 

Além disso, outra missão do setor de marketing é fazer, a partir da comunicação, com que os 

pais entendam o modelo de educação que a escola oferece a seus alunos. O Colégio em questão 

possui um modelo de ensino construtivista5, ou seja, além de seguir os conteúdos necessários, 

também trabalha com outras formas de ensino, que focam nas múltiplas inteligências que cada 

indivíduo possui. Este modelo tem o objetivo de mostrar que o indivíduo pode ser bem-sucedido 

na área do conhecimento que mais encaixar em seu perfil.  

As atividades desenvolvidas pelo setor incluem o monitoramento de redes sociais 

online, comunicação externa, apoio comunicacional aos eventos, registro fotográfico e 

elaboração de campanhas internas. 

Na segunda parte da entrevista foram feitas as perguntas referentes à avaliação e 

mensuração de resultados. Quando perguntado quais ferramentas o setor de marketing utiliza 

para avaliar os resultados, o Gestor afirmou que depende do conteúdo que eles querem avaliar. 

Trimestralmente, é feito um planejamento com todas as campanhas, eventos e atividades que 

serão executados no colégio. Para essas campanhas e eventos, não há uma ferramenta 

propriamente dita que eles utilizam para avaliar e mensurar os resultados. A avaliação dos 

eventos chegam até eles, de maneira informal, através do feedback de pais, alunos e professores, 

sem que seja feito uma pesquisa de satisfação. Entretanto, a avaliação dos resultados que tais 

eventos oferecem deveriam ser feitos de maneira mais criteriosa, uma vez que estes são 

                                                           
5O Construtivismo é uma teoria pedagógica desenvolvida por Jean Piaget.  

Para Piaget (2007, p.1, apud Niemann e Brandoli, 2012), o conhecimento não pode ser visto como algo 

predeterminado, mas sim como o resultado de uma construção efetiva e contínua. Neste método, o professor não 

possui o papel apenas de transmitir informação, mas sim orientar, facilitar e incentivar alunos a obterem novos 

conhecimentos. 
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momentos em que a maior parte de seu público interno e externo estão reunidos, sendo uma 

ótima oportunidade para alcançar um retorno geral. Já em relação à campanha de matrícula, por 

exemplo, os resultados podem ser mensurados através das secretárias, que são orientadas a 

sempre perguntar através de qual local o aluno recebeu a informação da oferta de matrícula/ação 

promocional/oferta de cursos de idiomas, etc. Já para o público interno, todo ano é feito 

pesquisas de satisfação com alunos e funcionários (podendo este tipo de pesquisa acontecer de 

forma mais regular, sendo, por exemplo, semestralmente). 

Em um sentido mais amplo, não há reuniões no fim da execução das ações inseridas 

no planejamento trimestral. Contudo, pontualmente, há reuniões gerais dos setores da instituição 

e nessas reuniões, as ações de marketing/comunicação executadas entram em pauta para que 

sejam avaliados seus resultados.  

Outro tópico discutido foi em relação a um momento de crise que a instituição 

enfrentou e uma campanha que obteve resultados positivos. A crise ocorreu em outubro de 2016 

quando saiu a lista dos resultados das escolas que tiveram melhor desempenho no ENEM6 de 

2015. Pela primeira vez, o Colégio não se encontrava entre as 10 primeiras colocadas. Isso 

provocou muitas reclamações dos pais e ameaças de retirar os filhos da escola. Para entender o 

que havia ocorrido, o Colégio entrou em contato com todos os alunos que formaram no ensino 

médio no ano de 2015 para saber onde eles estavam, qual faculdade estavam cursando, etc. Foi 

descoberto que grande parte dos alunos passaram para universidades estrangeiras, instituições 

militares e universidades não participantes do ENEM e faculdades particulares (em outros 

Estados e aqui na Região). Todos esses fatores contribuíram para que a nota do colégio no 

ENEM fosse mais baixa em relação a anos anteriores, pois uma boa parte dos alunos finalistas da 

época optaram por não realizar o exame. 

 Para explicar o resultado do Colégio na lista, foi feito um quadro nas redes sociais 

online, no qual o ex-aluno formado em 2015 fazia um vídeo mostrando o lugar onde atualmente 

está estudando. Dessa forma, a crise foi minimizada e os vídeos resultaram números positivos 

nas redes sociais e inclusive ajudou a trazer novos alunos para o colégio. Ficou claro, neste 

ponto, para os gestores que avaliar e mensurar resultados no âmbito da comunicação se trata de 

uma necessidade e não de mera formalidade a fim de comprovar resultados, contudo, o colégio 

ainda não estabeleceu a cultura de realizá-la constantemente em seu plano de comunicação. 
                                                           
6  Exame Nacional do Ensino Médio, criado pelo Ministério da Educação e Cultura. Este exame tem a 

função de testar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o Ensino Médio e serve para 

alcançar uma vaga nas Universidades Públicas. 
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Já a campanha mencionada, tratou-se de uma ação para aumentar o número de 

matrículas no ano de 2017. Para fazer o comercial, o colégio optou por uma aluna que tirasse 

notas medianas, mas que fosse ativa em todas as outras atividades que a escola oferece, como os 

esportes, idiomas, clube de ciências, etc. No vídeo, foi mostrado a aluna estudando e exercendo 

as atividades extracurriculares, cada uma caracterizando algumas das múltiplas inteligências 

conceituadas pelo psicólogo Howard Garner (lógico-matemática, linguística, naturalista, 

intrapessoal, interpessoal, musical, espacial, corporal-cinestésica e existencial). O material 

finalizado da campanha publicitária gerou, de acordo com o gestor de marketing, satisfação e 

conseguiu passar com eficácia a essência da Instituição. O resultado de matrículas ao final da 

campanha mostrou que o colégio conseguiu manter o mesmo número de alunos que o ano 

anterior, isto é, a maioria dos pais, em quase toda sua totalidade, mesmo após o resultado do 

ENEM, resolveu manter o filho na escola. Entretanto, pelo lado negativo, o colégio recebeu 

poucas matrículas de alunos novos. Esta campanha foi realizada com o intuito operacional de 

utilizar ferramentas comunicacionais apenas como “marketing” a fim de vender os serviços do 

colégio. Uma boa pesquisa de avaliação de resultados junto aos públicos de interesse poderia 

gerar um resultado mais eficiente e satisfatório para a instituição. Não pensar a comunicação 

como uma ferramenta estratégica em uma organização pode acarretar grandes fracassos e perdas 

de tempo e dinheiro investido. 

CONSIDERAÇÕES 

Pode ser observado durante a entrevista que ainda falta desenvolver estratégias para 

que a Comunicação Organizacional flua e os métodos de avaliação e mensuração sejam 

aplicados de maneira correta. 

 A comunicação interna do Colégio não é inexistente, porém, é falha. Esse cenário 

pode ser justificado pela falta de um profissional capaz de lidar com o público interno, que é o 

profissional de Relações Públicas. Esse profissional agregaria muito valor ao setor pelo fato de 

auxiliar na gestão de imagem e identidade da Instituição, a gerenciar de crises e, além do mais, 

relacionar-se com todos os públicos de interesse da escola, inclusive alunos e funcionários, a 

partir de estratégias comunicacionais cabíveis e acima de tudo, aplicando os mais diversificados 

métodos, já explanados anteriormente neste artigo, de avaliação e mensuração de resultados na 

comunicação. 
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Já a comunicação com seu público externo, pais e alunos, apresenta ser um pouco 

mais eficiente. O caso que mostra a reação do colégio em demonstrar onde estava o problema do 

resultado do Enem que não agradou alguns pais, deixa clara a proximidade do colégio com os 

alunos que prontamente aceitaram participar dessa campanha que alcançou um sucesso tão 

grande que não só impediu alguns pais de retirar seu filho do colégio como trouxe novos alunos 

para a instituição. O que é importante pontuar aqui, é que tal ação só foi tomada após uma 

pesquisa para entender e identificar onde estava o problema e qual a melhor ação para reverter a 

crise causada por ele.  

Ao se tratar de avaliação e mensuração de resultados, o mais certo a se fazer seria 

utilizar as ferramentas próprias para avaliação em todas as campanhas e ações feitas pelo setor, 

além de fazer reuniões específicas com a intenção de mostrar à alta direção, os efeitos e 

resultados de campanhas e ações inseridas no planejamento estratégico do trimestre. Um 

exemplo eficiente no meio escolar são as pesquisas de satisfação, que são formas mais 

instantâneas de receber o feedback do público interno em relação a tudo que envolva o colégio, 

como a comida do refeitório, uma campanha de comunicação específica, a estrutura do prédio e 

até mesmo para avaliar os professores. 

Os casos indicados pelo gestor realçam a importância de se iniciar um processo mais 

minucioso de avaliação dos resultados de suas campanhas, afim de com isso conseguir formular 

ações de reação mais eficazes ou mesmo campanhas mais especificas que atendam às 

necessidades pontuais da instituição de ensino. 

Em vias gerais, foi possível perceber que na instituição ainda há muito o que crescer e 

aprimorar em relação aos métodos de avaliação, que, durante a entrevista não ficaram 

completamente esclarecidos. São poucos os métodos utilizados e uma gama bem grande de 

oportunidades a serem aproveitadas. 
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