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Resumo 
 

As instituições públicas, globalmente, parecem estar diante de um processo de 

deslegitimização social. Este trabalho situa a comunicação pública e a governança, 

prática contemporânea da administração pública, em uma relação simbiótica capaz de 

oferecer ao cidadão um novo contexto calcado em confiança, transparência, prestação 

de contas e participação social. Para tanto, este artigo traça um panorama dos estudos da 

administração pública para melhor compreensão do processo de governança e delineia 

as intersecções com conceitos de comunicação pública, situando-os como estratégicos 

para o fortalecimento da democracia e retomada da legitimidade das organizações 

públicas na contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: Comunicação Pública; Governança; Democracia;  Participação Social; 

Relações Públicas. 

 

Introdução 

As instituições públicas vêm sofrendo processo de deslegitimação social, isso é 

percebido pelas sucessivas crises envolvendo representantes governamentais e pelas 

pesquisas que auferem o nível de confiança da sociedade no setor público – parece ser 

uma tendência global.  O Estudo “Edelman TrustBarometer”3 destaca que, globalmente, 

o governo é considerado a instituição menos confiável, com índice de confiança em 

41%. No Brasil, o índice é de 24%, representando uma verdadeira crise de confiança.  

Dentro desse cenário, propomos com este estudo apresentar a comunicação 

como indispensável para o processo de governança, prática contemporânea da 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (PPGCOM / ECA-USP) email: duarte.juliane@usp.br  
 
3 O estudo global “Edelman Trust Barometer“ é realizado pela Agência de Relações Públicas Edelman Significa, 
desde 2011. O estudo mede o nível de confiança das sociedades no Governo, Empresas, ONGs e Mídias. Para a 
edição de 2017, 33 mil pessoas foram entrevistadas, em 28 países.  
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administração pública, situando-os numa relação simbiótica em busca da legitimidade 

para as organizações públicas, para que assim como as organizações privadas, essas 

possam se reinventar e continuar atuantes.  

Essa queda do índice de confiança parece denotar que a sociedade está em 

transformação. Novas formas de organização social ou sua amplificação possibilitada 

pelas Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) apresentam uma sociedade 

dinâmica e consciente de seus direitos, que tem o poder de legitimar, ou não, as 

instituições que a representa. Assim, este estudo apresenta a comunicação como o 

caminho de transição de modelos burocráticos de gestão para a implantação de modelos 

de governança, prática contemporânea da administração pública baseada na confiança, 

transparência, prestação de contas e participação social.  

Para tanto, na primeira parte deste artigo buscarei tatear as mudanças no 

mundo contemporâneo e como a tecnologia corroborou esse processo. Em seguida, 

beberemos no campo da administração pública para melhor compreender as bases da 

governança e delinear as possíveis intersecções com o campo da comunicação pública. 

Por fim, será apresentado o panorama dos conceitos de comunicação pública, abordando 

estudos sobre comunicação institucional no contexto da comunicação pública e da 

governança, com destaque para a importância do planejamento de comunicação e da 

atuação do profissional de Relações Públicas no contexto governamental.  

 

Contemporaneidade e a Amplificação da Sociedade Em Rede:  Desafios para a 
legitimidade das instituições públicas 

 
Parece pouco discutível afirmar que a sociedade está sofrendo (ou propondo) 

transformações. Manifestações sociais organizadas físicas ou virtuais, seja por 

interesses mais conservadores ou progressistas, estão acontecendo diariamente, no 

mundo todo. Essa sociedade não quer ser mera espectadora da realidade, quer fazer, 

quer participar, quer transformar. Quais são as mudanças sociais pelas quais estamos 

passando? Quais seriam os ônus se a organização não refletir e diagnosticar o quanto 

está voltada para os anseios da sociedade e se estabelece relacionamento com esta?  
Falando de crise de qualquer natureza que seja, nós transmitimos em 
primeiro lugar o sentimento de incerteza, de nossa ignorância da direção que 
as questões estão prestes a tomar, e, secundariamente, do ímpeto de intervir: 
de escolher as medidas certas e decidir aplicá-las com presteza. 
(BAUMAN, 2016, p.16) 
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Outros conceitos trabalhados por Bauman (2001) sugerem alguns caminhos 

para essa reflexão: a “modernidade líquida” x A “modernidade sólida” e a 

“modernidade pesada” (hardware) X a “modernidade leve” (software).  

Com relação ao primeiro par, Novelli (2006, p. 78) explica: 

 
O exemplo do líquido se adequa a nossa condição contemporânea, pois ele 
representa a “fluidez” e “leveza” dos nossos tempos. Os líquidos têm a 
capacidade de mudar de forma ao sofrer algum tipo de pressão, adaptando-se 
constantemente ao meio; já o sólido é concebido para não mudar. A rigidez 
do sólido é tanta que, mesmo retorcido ou flexionado em decorrência de 
pressão externa, volta à forma original.  

 

No segundo par, sobre a modernidade pesada x a modernidade leve, 

Bauman acrescenta as noções de tempo e espaço. Segundo o autor (2011), antes da era 

industrial a noção de tempo e espaço estavam intimamente ligadas. Naquela época 

“longe” e “tarde”, assim como “perto” e “cedo”, significavam quase a mesma coisa: 

“exatamente quanto esforço seria necessário para que um ser humano percorresse uma 

certa distância – fosse caminhando, semeando ou arando”. (BAUMAN, 2001, p.128) 

Com a modernidade, o tempo foi colocado para “vencer a resistência do 

espaço: encurtar distância, tornar exequível a superação de obstáculos e limites à 

ambição humana” (BAUMAN, 2001, p. 130).  O hardware é uma alusão à sociedade do 

“quanto maior, melhor” – conquistas territoriais, espaços, prédios, muros, máquinas, ou 

seja, a ambições ligadas ao concreto. Enquanto o software significa: “da viagem à 

velocidade no tempo da luz, o espaço pode ser atravessado, literalmente em ‘tempo 

nenhum’, cancela-se à diferença entre ‘longe e aqui’” (BAUMAN, 2001, p 136).  Uma 

das consequências dessa alteração na percepção de tempo e espaço é a noção de 

“instantaneidade”. 

Sobre o pensamento de Bauman, Novelli (2006, p. 78) contextualiza “A 

metáfora de Bauman é bastante interessante, na medida em que se vivencia o 

rompimento e substituição de antigos códigos, padrões e regras”.  

Provavelmente não é à toa que Bauman vale-se de palavras do mundo da 

tecnologia, hardware e software, para relacionar seus pensamentos sobre a 

modernidade. 

Sob este aspecto, é muito discutido o papel da Internet e das tecnologias na 

reorganização social. Para Castells (2005), o mundo está em processo de transformação 

estrutural há três décadas. O autor considera um processo multidimensional, mas 
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associa tal transformação à emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas 

tecnologias de comunicação e informação. 

O assunto é extenso, complexo e multidisciplinar, e poderia ser abordado 

com mais profundidade em um trabalho de outra natureza. Mas, para compreender os 

caminhos viáveis para se estabelecer a transição de um modelo unidirecional de 

comunicação para outro simétrico e participativo, é fundamental tratar, mesmo sem o 

aprofundamento merecido e necessário, sobre as redes sociais digitais e as 

possibilidades que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecem para a 

comunicação pública.  

Com o desenvolvimento da internet e o surgimento das redes sociais 

digitais, o tradicional modelo linear de disseminação de informações deve conviver com 

novas características que privilegiam os processos de comunicação multidirecional e 

interativo entre os participantes da sociedade em rede (CASTELLS, 2011).  

Assim, as TIC mostram-se como um caminho promissor para que as 

instituições, inclusive as públicas, passem a investir esforços em formas de 

comunicação mais interativas e participativas. No entanto, o autor reconheça que, “o 

setor público é a esfera da sociedade em que as novas tecnologias de comunicação estão 

menos difundidas e os obstáculos à inovação e ao funcionamento em rede são mais 

pronunciados” (CASTELLS, 2005, p. 27).”. 

Quais seriam os ônus se a organização não refletir e diagnosticar o quanto 

ela está voltada para os anseios da sociedade e se estabelece relacionamento com esta?  

O conceito que parece responder a essas questões está ligado à legitimidade, 

capital imprescindível para a gestão pública contemporânea. Bento (2003 apud 

NOVELLI, 2006) acredita que governos participativos, calcados na legitimidade e 

sustentabilidade política contam com o apoio da população “enfraquecendo as 

resistências da oposição, evitando o desgaste político de intervenções autoritárias”.  

Na configuração da contemporaneidade, valores como transparência, 

confiança e reciprocidade devem ser compartilhados entre a organização e sociedade; e 

a comunicação tem papel-chave neste processo.  

Nesse sentido, Nascimento (2014 p. 28) contribui: 

 

A construção compartilhada dos significados no processo de comunicação 
dos diferentes atores sociais pressupõe, portanto, que se estabeleçam trocas 
interativas e ainda se busque a equivalência entre os discursos das partes 
envolvidas. Esta construção coletiva da comunicação parece estar em 
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consonância com as exigências por participação e partilha da sociedade em 
rede. 

 

Para Barros Filho (2009, p.183), “toda legitimação passa, necessariamente, 

pelo jogo ininterrupto de aceitação e descarte, a partir de instâncias múltiplas que 

balizam a formação da opinião pública. A imagem, reputação e notoriedade de uma 

empresa, são, portanto, uma construção social de natureza polifônica”.  

Este panorama mostra ser patente que, na democracia contemporânea, a 

sociedade tem o poder de eleger, assim como elege seus governantes, as instituições que 

a representa.  

 

Panorama da Administração Pública na Modernidade à Contemporaneidade: Da 

Burocracia à Governança 

 

Dada à natureza e o recorte do trabalho, parece fundamental traçar um 

panorama a fim de compreender as intersecções ou mesmo as relações entre o campo da 

Administração Pública, do Direito e o da Comunicação Pública, embora não seja a 

intenção aprofundar o assunto do ponto de vista da Administração e do Direito.  

Outro aspecto que justifica recorrer ao estudo multidisciplinar é a 

compreensão das funções administrativa e estratégica que as Relações Públicas exercem 

nas organizações, sejam estas públicas, privadas ou do terceiro setor (KUNSCH, 2003).  

Assim, compreender as práticas administrativas e os objetivos da organização é 

fundamental para o comunicador desempenhar o seu papel estratégico.  

Para uma compreensão mais ampla dos cenários pós-revolução industrial, 

remontaremos ao século XVIII. Com o enfraquecimento dos poderes aristocratas e 

absolutistas pós Revolução Industrial, surgem ideias sobre uma Administração Pública 

eficiente.  No século XVIII, devido a uma incipiente burocracia pública, já havia, na 

Prússia, preocupações de gestão centradas no controle, nas finanças públicas e na 

comunicação das ordens públicas (MOTTA, 2013).  

Apesar das discussões sobre Administração Pública iniciarem na Europa, o 

legalismo, a centralização e a obediências às regras ofuscaram discussões mais 

aprofundadas. Como reforça Motta (2013), o direito público e, sobretudo, o direito 

administrativo, aliados à disciplina e a obediência às normas, forneceriam os padrões 

necessários e suficientes para uma boa gestão.  
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As discussões acerca da ciência da administração e a criação do curso 

acadêmico foram cruciais para que Woodrow Wilson indicasse mais objetivamente a 

necessidade de estudos na área da administração pública4, conforme discurso público 

proferido em 1887.  

Nesta época, com o campo em formação, pensadores e administradores 

como Alexander Hamilton e Thomas Jefferson apresentaram abordagens distintas sobre 

a administração pública, considerando até mesmo diferentes finalidades e valores.  

Tais distinções apresentaram dicotomias que até hoje estão presentes nas 

discussões sobre o campo. Para a teoria administrativa de Jefferson, o governo dever ser 

descentralizado, deve haver participação do cidadão na administração dos assuntos 

públicos e o governo deve servir para educar o povo em sabedoria política e deve 

formar uma cidadania que dependa de si mesma; Thomas Jefferson era defensor da 

existência de limites legais e constitucionais para a ação do executivo, como mecanismo 

de controle.  

Já a Teoria administrativa de Hamilton expunha a necessidade de um 

governo nacional fortalecido, com poder concentrado no executivo, considerando que 

um centro único de poder significa um centro único de responsabilidade.  

Visões distintas não só com relação ao aspecto prático da administração 

pública, mas principalmente à estrutura e finalidade dos mecanismos públicos.  

No século XX, os estudos da administração pública vinham ao reflexo ou 

mesmo à sombra das práticas adotadas pelas organizações privadas. Wilson e Dwight 

Waldo propuseram uma administração voltada para o negócio, com uma característica 

principal: distinguir a administração da política. O objetivo principal dessa distinção é 

tratado por Motta (2013) “Ao se contemplar a Administração Pública fora da política, 

incluindo a neutralidade do servidor, facilmente se justificava a gestão pública 

semelhante à de uma empresa privada. A separação de política e Administração 

favorecia a visão gerencialista na administração pública”. 

A separação entre administração e política tornou-se a maior dicotomia dos 

estudos da Administração Pública e fundamental para a criação do New Public 

Management (NPM), que, como resume Pieranti et al. (2007), tem enfoque central a 

adaptação e a transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor 

                                                
4 Um ensaio publicado por Woodrow Wilson, originalmente em 1887 e reproduzido em 1941 na revista norte-
americana Political Science Quarterly, foi transcrito pela Revista do Setor Público, em 1946. O conteúdo na íntegra 
pode ser acessado em; http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/236/241 
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privado para o público, pressupondo a redução do tamanho da máquina administrativa, 

o aumento de sua eficiência e a criação de mecanismos voltados à responsabilização dos 

atores políticos. 

O NPM vale-se dos ideais do liberalismo clássico, fomentando processos de 

terceirização. 
As propostas do NPM avançaram rapidamente em época de nova ascensão 
das ideologias liberais, pois gastos e deficits públicos já assustavam 
governos. Promessas de reinvenção da Administração Pública eram bem-
vindas pela população, pois trouxeram um novo otimismo na gestão pública 
por sucessivas idealizações de maior qualidade e eficiência. A crença em um 
mundo contemporâneo de mudanças rápidas e exigentes de novas soluções 
favorecia a proposição de inserção de práticas flexíveis de gestão privada no 
setor público.  (MOTTA, 2013) 

 

A separação entre administração e política nas organizações públicas mostrou-se 

impraticável. Os contextos complexos das sociedades pós-modernas, as pressões sociais 

demandando da empresa rápida tomada de decisão e adaptação não foram solo fértil 

para aplicação do NPM.  

 
A contemporaneidade administrativa reforça a necessidade de flexibilidade e 
da mentalidade da mudança cotidiana, dos resultados e do desempenho 
eficiente e eficaz das organizações públicas. Mas práticas administrativas 
são produto direto da natureza da interligação entre a Administração e a 
política. Só se pode obter uma Administração mais eficiente e eficaz com 
uma interação com o sistema político, mais ligado às expectativas da 
sociedade, mais congruente com valores e menos para fins preferenciais ou 
tecnocráticos. (MOTTA. 2013) 

 

Em um contexto mais plural e complexo, não contemplado pela NPM, as 

discussões sobre Governança Pública ganham evidência. Nesse novo paradigma, o 

Estado deixa de ser uma instituição que se diferencia de forma clara e distinta do 

mercado e da sociedade. Estado, mercado, redes sociais e comunidades constituem 

mecanismos institucionais de regulamentação que se articulam em diferentes 

composições ou arranjos (KISSLER; HEIDEMANN, 2006).   

 
Em sua terceira onda de mudanças, a administração pública busca maior 
sintonia entre os princípios gerenciais, agora voltados para o cidadão e não 
apenas para o consumidor de serviços públicos. Nessa perspectiva, pode-se 
ressaltar a ênfase na aprendizagem, na valorização da cultura organizacional, 
na responsabilização (accountability) de políticos e administradores, no 
desenvolvimento da cidadania, na participação popular e na defesa da res 
publica. (NOVELLI, 2006, p.80). 
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  Paralelamente à hierarquia e ao mercado, com suas formas de gestão à 

base de "poder e dinheiro", ao novo modelo somam-se a negociação, a comunicação e a 

confiança. (KISSLER; HEIDEMANN, 2006).    

Neste contexto, valores como transparência, accountability e participação 

social deixam de ser facultativos e passam a nortear a gestão no setor público, alinhados 

com a demanda da sociedade.   

 

A comunicação pública e a contemporaneidade: Direcionamentos para o contexto 

da Governança  

O panorama traçado anteriormente sugere fortes laços e intersecções entre 

os campos da administração pública e da comunicação. Visão que Deetz (2009, p.96) 

reforça:  

A comunicação é parte integrante de qualquer forma de participação. Ter o 
direito e o local para dizer algo e contar com um processo que permita 
impactar positivamente as decisões, costumam ser coisas bem diferentes. É 
preciso adotar conceitos e práticas específicas de comunicação para que o 
envolvimento dos públicos de interesse produza as inovações e a criatividade 
necessárias em função de uma inclusão ampla de valores que representem 
benefícios sociais e econômicos.  

 

Assim, situamos a comunicação como o caminho de transição de modelos 

burocráticos de gestão para a implantação de modelos de governança, prática 

contemporânea da administração pública baseada na confiança, transparência, prestação 

de contas e participação social. Para prosseguirmos este artigo, será apresentado o 

panorama dos conceitos de comunicação pública, abordando estudos sobre comunicação 

institucional, com destaque para a importância do planejamento de comunicação e da 

atuação do profissional de Relações Públicas no contexto governamental.  

Como em outros campos de estudo, há diferentes vertentes no estudo da 

comunicação pública.  No Brasil, os estudos ainda são poucos se comparados com 

outras áreas da Comunicação, porém, alguns autores, desde a década de 1990, se 

dedicam ao estudo sobre o tema: Elizabeth Pazito Brandão, Heloiza Matos, Margarida 

Kunsch, Jorge Duarte, Maria José da Costa Oliveira, Eugênio Bucci, Luiz Martins da 

Silva, Mariângela Haswani e Marina Koçouski.  

Há também importantes nomes europeus que contribuem para o estudo e 
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desenvolvimento da área, como o francês Pierre Zémor e os italianos Paolo Mancini e 

Stéfano Rolando. Outro autor estrangeiro muito citado nos estudos brasileiros é o 

colombiano Jaramillo López, o qual compreende que os estudos sobre comunicação 

pública, por vezes seguem caminhos diferentes, mas há pontos em comum que podem 

ser identificados, conforme aborda: 

Muito já foi escrito sobre comunicação pública e os caminhos que 
aproximam e distanciam diferentes enfoques, permitindo identificar pelo 
menos três aspectos em comum: a noção de comunicação associada à 
compreensão do público; o que opera em diferentes cenários, entre ele o 
estatal, o politico, o organizacional e o midiático; e o que é um conceito 
vinculado a princípios como visibilidade, inclusão e participação. (LÓPEZ, 
2012).  

Os termos visibilidade, inclusão e participação muito interessam para a 

intersecção entre comunicação pública e governança proposta por este trabalho.  

O francês Pierre Zémor em sua obra La communication publique 

(1995[2005]) aborda a comunicação pública fundamentada na esfera do direito e na 

centralidade do Estado. Associando a proposta de Zémor aos estudos do campo da 

administração pública, há concepção consonante com a queda do modelo NPM, já que 

para Zémor, não se deve utilizar a metáfora da empresa privada no serviço público, 

tratando o cidadão como um cliente.   

Heloiza Matos (2009, p.6) reforça quanto ao papel da comunicação pública 

em um contexto de responsabilidade, participação e governança - “a comunicação 

pública deve ser pensada como um processo politico de interação no qual prevalecem a 

expressão, a interpretação e o diálogo construídos em uma esfera pública inclusiva e 

participativa”.  

Com relação à participação social, López propõe o Modelo de Participação 

Crescente (2004, 2011) (figura 1).  O modelo correlaciona os níveis de comunicação e 

de participação social. O autor divide os níveis de comunicação em 5 dimensões: a) 

Informação; b) Consulta; c) Deliberação; d) Consenso; e e) Corresponsabilidade.  O 

autor (2011, p. 75) reforça que o “processo participativo pode localizar-se em qualquer 

um desses níveis, sem que tenha necessariamente ir para os seguintes, mas cada um 

deles deve ser provido pelos anteriores”.  
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Para Bucci (2015, p. 60-61) “o conceito de comunicação pública ganha mais 

peso em sociedades complexas, nas quais a informação é um direito do cidadão”. Há de 

de se considerar que o cidadão tem cada dia mais clareza de que informação é um 

direito. Nesse sentido, Nascimento (2014 p. 58) reforça que “a confiança nas ações do 

Estado depende, portanto, do atendimento às demandas dos cidadãos por acesso, 

abertura e participação nos processos decisórios dos governos”.  

 Assim, foi possível identificar que as conceituações de comunicação 

pública a posicionam como indissociáveis da natureza pública das instituições, uma vez 

que mais do que facilitar a divulgação sobre seus serviços e normas, a comunicação é 

aliada para propor meios para que a sociedade conheça e reconheça a organização e para 

que processos participativos sejam possibilitados. É a partir da comunicação que as 

instituições públicas se tornam, de fato, públicas e acessíveis.  

As Relações Públicas e a Comunicação Institucional no contexto da Comunicação 

Pública e da Governança  

O papel de articular e atender os atores sociais perpassa fundamentalmente 

por uma comunicação planejada. Koçouski (2012; 2013) enfatiza que o conceito de 

Figura	2	-		Modelo	de	Participação	Crescente	-	López	(2004;2011)	
	Fonte:	Marina	Koçouski	(2012;	2013) 
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comunicação pública abrange três áreas da comunicação: o Jornalismo; as Relações 

Públicas e a Publicidade. A noção de um processo comunicativo abarca mais de uma 

área da comunicação, vai ao encontro da perspectiva da comunicação integrada. 

Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. 

Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, 

que formam o mix, completo da comunicação organizacional. Esta deve 

construir uma unidade harmoniosa, apesar das diferenças e peculiaridades de 

cada área e das respectivas subáreas. (KUNSCH, 2003, p.150)  

Na visão de Koçouski (2012; 2013), o Jornalismo é a área que mais tem 

proximidade com o interesse público, enquanto a Publicidade, por sua natureza 

persuasiva e voltada a fins mercadológicos, menos. À análise de Koçouski, cabe 

posicionar as Relações Públicas como o elemento articulador entre a organização e seus 

públicos, “promovendo e administrando relacionamentos e, muitas vezes, mediando 

conflitos, valendo-se para tanto de estratégicas e programas de comunicação de acordo 

com diferentes situações reais do ambiente social” (KUNSCH, 2003). 

Já na década de 1980, o autor Cândido Teobaldo de Souza Andrade situou a 

prática de Relações Públicas governamentais sob aspectos que vão ao encontro da 

comunicação em um contexto de governança. Para o autor, a administração de Relações 

Públicas no governo deve estar calcada na democracia, na participação social; na 

informação; no direito à informação e no interesse público  (1982; p.83-92)  

Porém, para a atuação efetiva dos profissionais de comunicação, há de se 

compreender que a mudança na comunicação das organizações está intimamente ligada 

com a necessidade de uma reforma organizacional, cultural e administrativa.  

Para tanto, não poderão prescindir de uma comunicação viva e permanente, 
sob a ótica de uma política de relações públicas. (....) As organizações têm 
de se valer de serviços integrados nessa área, pautando-se por políticas que 
privilegiem o estabelecimento de canais de comunicação com os públicos a 
elas vinculados. A abertura das fontes e a transparência das ações serão 
fundamentais para a construção da cidadania na perspectiva da 
responsabilidade social. (Kunsch, 2003, p.90) 

Uma vez que as instituições estiverem dispostas a agirem direcionadas para 
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um processo de governança, o planejamento de comunicação é necessário para a 

mudança de cenário; é a partir da comunicação que a instituição se propõe a dialogar 

com seus públicos, produzindo significados compartilhados.  

Soma-se às abordagens mais complexas da função da comunicação dos 

órgãos públicos os estudos da Margarida Kunsch sobre comunicação organizacional e 

comunicação integrada. Para a autora, o termo Comunicação Organizacional abarca 

todo o espectro das atividades comunicacionais, apresenta a maior amplitude, 

aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, privada, sem fins lucrativos, 

ONGs, fundações etc., não se restringindo ao âmbito que se denomina “empresa”. 

(KUNSCH, 2003, p. 150).  

Dessa forma caminhamos para a compreensão da natureza da comunicação 

institucional nesse processo.  

A comunicação institucional está ligada exatamente com a instituição 
propriamente dita, com a sua personalidade, com sua maneira de ser. E ela 
valoriza muito mais os aspectos corporativos ou institucionais que 
explicitam o lado público das organizações. Cada vez mais os públicos vão 
cobrar isso das organizações. A comunicação institucional diz como estas 
devem se posicionar perante à sociedade, com a qual eles têm compromisso. 
(KUNSCH, 2013,p. 21-22).  

Podemos, assim, posicionar a comunicação institucional nas instituições 

públicas contemplada no conceito de comunicação pública. Dessa forma, as 

organizações públicas não podem prescindir de um planejamento de comunicação 

institucional, aliado à comunicação integrada, para propor relacionamento, diálogo, 

transparência e prestação de contas à sociedade. 

Considerações Finais 

Este trabalho nos levou a identificar as intersecções entre os campos da 

administração pública e da comunicação pública na contemporaneidade. Parece ser 

uníssona a compreensão de que estamos vivendo uma época de transição, em que 

modelos antigos de gestão pública e de comunicação não abarcam a complexidade das 

organizações e principalmente os anseios da sociedade na contemporaneidade.  

Em um mundo plural, dinâmico, amplificado e reorganizado pelas 

tecnologias, a sociedade tem voz e vez; e cobra dos poderes públicos atenção às suas 

demandas.  
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As intersecções entre os campos da administração e da comunicação 

mostram que esses caminham inter-relacionados, posicionando a comunicação como 

estratégica e aliada do processo de gestão, e não sob um viés funcionalista e 

operacional. 

Com os níveis de confiança no governo em uma curva descendente e 

aparente preferência social por processos de privatização, as organizações públicas 

devem dialogar prontamente com a sociedade a fim de responder com presteza seus 

anseios, inserindo-a nas deliberações dos processos organizacionais.  

Para tanto, é central que se estabeleçam relacionamentos legítimos entre a 

instituição pública e os atores sociais vinculados a ela. Nesse cenário, destaca-se a 

importância do planejamento da comunicação integrada e do profissional de Relações 

Públicas como articulador estratégico do processo de comunicação entre as 

organizações públicas e seus públicos – a sociedade -  para atuação em um contexto 

complexo de governança, em busca da retomada de legitimidade do setor público. 
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