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RESUMO 

 

O presente artigo visa a analisar se os autores mais citados na produção científica da 

área de Relações Públicas objetivamente apresentam métodos para avaliação e 

mensuração de resultados das atividades desempenhadas na Comunicação. Em pesquisa 

por palavras-chave, como métodos, avaliação, mensuração, relações públicas, nos anais 

da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), 

foram selecionados dez artigos sobre o tema, publicados de 2013 a 2016. A partir 

destes, foram elencados os três autores de Relações Públicas mais citados nos 

referenciais teóricos: Galerani, Kunsch e Yanaze. A metodologia utilizada para analisar 

o material produzido por esses autores foi a pesquisa bibliográfica e a análise de 

conteúdo. Como resultado, não foram identificados métodos aplicáveis no cenário das 

organizações nacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação; comunicação; mensuração; pesquisa; resultados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na Era da Globalização, segundo Torquato (2015), a sociedade passou a ser 

mais participativa e exigente, e, visando um relacionamento mais qualificado com seus 

públicos, as organizações começaram a se tornar mais transparentes. Desta maneira, a 

Comunicação precisou estar ainda mais próxima dos níveis gerenciais. Neste cenário, de 

acordo com Simon (apud KUNSCH, 2003, p. 358), os profissionais de Relações 
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Públicas são cada vez mais cobrados para explicar o valor das suas atividades, sejam em 

organizações lucrativas ou não-lucrativas. 

Em decorrência desta presença maior da Comunicação dentro das organizações 

contemporâneas, consequência também de fatores como os avanços tecnológicos e uma 

nova realidade mercadológica, as cobranças por resultados para os profissionais que 

gerenciam as atividades de assessorias e setores equivalentes ficaram maiores. Neste 

sentido, para que possa desempenhar seu papel estratégico, a Comunicação precisa ser, 

portanto, avaliada e mensurada. 

Diante dessa problemática, dada a insipiente produção literária e científica sobre 

o tema e a falta de padrões e metodologias para a avaliação e mensuração das atividades 

desempenhadas especificamente pelas Relações Públicas, a pesquisa apresentada neste 

artigo buscou verificar se os autores mais citados da área, que abordam o assunto, 

propõem, de fato, métodos que possam ser utilizados pelos profissionais, para avaliar e 

mensurar o trabalho realizado. 

A princípio, então, busca-se esclarecer os conceitos de avaliação e mensuração, 

abordando a escassez de discussões mais aprofundadas sobre o assunto e, a partir disto, 

parte-se para a pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo dos autores selecionados, 

entre eles: Mitsuru Yanaze, Gilceana Galerani e Margarida Kunsch. 

 

Avaliação e mensuração de resultados na Comunicação 

 

Tal como em outras áreas, para que se possa dimensionar o papel estratégico das 

Relações Públicas dentro das organizações, é imprescindível analisar os diferentes 

significados que os processos de avaliação e mensuração de dados, ações, planos, 

programas e projetos de Comunicação adquirem na consecução dos objetivos 

organizacionais. 

Diante do cenário de atuação dos profissionais da área, que precisou adaptar-se 

ao modelo gerencial administrativo financeiro, em que a verificação e controle dos 

retornos de investimento são tão presentes, a garantia da efetividade e o 

acompanhamento das atividades realizadas para com os públicos de interesse são 

fundamentais para validar o trabalho realizado e legitimar as ações da organização como 

um todo.  
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Entretanto, faz-se necessário saber como realizar esta avaliação dos resultados 

obtidos, uma vez que são poucas as metodologias e a literatura que auxiliam no 

estabelecimento de indicadores de desempenho nas Relações Públicas, área em que, 

muitas vezes, os resultados obtidos são, ainda assim, intangíveis e percebidos a médio e 

longo prazo.  

Em relação à avaliação, Galerani criou um conceito a partir do estudo de vários 

autores que descrevem este processo: 

 

O conceito 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 (GALERANI, 

2006, p. 37). 

 

Da mesma forma, Kunsch (2003) afirma que a avaliação, embora muitas vezes 

seja colocada como a última das fases do planejamento estratégico, deve acompanhar 

todo este processo. Portanto, pode ser utilizada para acompanhar o desenvolvimento das 

ações de Comunicação e também deve ser encarada pela gestão como ferramenta 

estratégica, pois, como aponta Tavares (2000), a avaliação é o mecanismo que visa 

medir a efetividade das ações e consiste em identificar o impacto das decisões afeitas ao 

processo. 

Segundo Watson (2001 apud LOPES, 2009), a avaliação pode ser definida de 

três formas distintas: avaliação comercial, que é uma justificativa para gastos no 

orçamento; avaliação de simples eficiência, que questiona qual programa vem sendo 

orientado por resultados; e avaliação da eficiência dos objetivos, que julga programas 

em termos de alcance de objetivos e resultados desejados. 

Com relação aos instrumentos que podem ser utilizados, Kunsch aponta a 

pesquisa de avaliação como o principal, mas indica a apropriação de outras técnicas de 

pesquisa disponíveis para compor a avaliação, tais como: 

  

Pesquisas de opinião; observação das reações das pessoas e dos 

públicos; questionários; formulários de avaliação para públicos que 

participam de programas de ação, eventos etc.; auditorias de opinião 

internas e externas; etc (KUNSCH, 2003, p. 363). 
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É nessa fase do processo em que os profissionais de Comunicação encontram o 

desafio de quantificar os resultados das ações implementadas, ou seja, de transformar o 

intangível, como imagem, reputação, relacionamento, etc., em tangível, através de 

indicadores. Neste sentido, para Ehling (apud DUARTE, 2003, p. 127), a atividade de 

Comunicação é: 

 

Diferente de outras funções organizacionais, como marketing, 

finanças e até mesmo administração de pessoal, costumeiramente 

avaliadas com base na análise do custo-benefício, as atividades de 

comunicação e de relacionamento com a mídia, por exemplo, não são 

vistas como uma função econômica. A área normalmente é encarada 

como uma unidade de despesas, e não como uma atividade 

essencialmente importante para os resultados organizacionais. 

 

Em todos os segmentos, a Comunicação precisa assumir seu papel estratégico 

para atingir os objetivos almejados e, segundo Lorenzetti (apud BRUNET, 2008, p. 16), 

a área “se vê diante da necessidade de alinhar sua atuação e assimilar a linguagem 

praticada atualmente pelas grandes corporações: mensurar resultados. ” Logo, é 

necessário traduzir os resultados em valor, financeiro ou não, e sensibilizar investidores 

e gestores a perceber as ações da Comunicação, mesmo que a longo prazo, dentro desta 

perspectiva estratégica, ou seja, como investimentos, e não despesas operacionais. 

De acordo com Yanaze (2010), a mensuração é uma etapa do processo de 

avaliação, em que se visa estes valores quantificáveis. Mensurar, portanto, é usar o 

sistema de informação, para levantar dados quantitativos, que sejam úteis para 

avaliação, processo mais subjetivo e abrangente, que considera outros fatores (além dos 

números) para chegar a conclusões que levem à tomada de decisão. 

Lindenmann (apud GALERANI, 2006, p. 36) apresenta uma definição para 

avaliação, diferenciando-a de mensuração. Para ele, mensurar é fazer pesquisa projetada 

para definir a efetividade ou o valor do resultado em Relações Públicas. A curto prazo, 

medir comunicação é decidir seu sucesso ou fracasso. Avaliar é considerar os mais 

amplos esforços de relações públicas, que têm como meta aprimorar ou aumentar as 

relações das organizações com os stakeholders. 

Watson (2001 apud LOPES, 2009), por sua vez, tal como Lindenmann, também 

faz uma distinção entre os conceitos de avaliação e mensuração. Para o autor, a 

avaliação é uma etapa do planejamento que verifica o desempenho do que foi 
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estabelecido no plano de Comunicação e função da mensuração é demonstrar se os 

objetivos do plano foram alcançados com sucesso ou não. 

Nesta perspectiva, reafirma-se a importância do planejamento estratégico. 

Conforme Figueiredo (2005, p. 194), “para que se possa identificar se um programa de 

comunicação corporativa foi bem ou malsucedido é necessário que se tenha 

estabelecido, antecipadamente, as metas que se desejava atingir”. 

Embora Ehling (apud KUNSCH, 2003) chame a atenção para o fato de que 

poucos teóricos analisaram a contribuição econômica da comunicação para uma 

organização, e muitos tenham discutido seu valor social, pode-se dizer, para além desta 

discussão, que, de maneira geral, a bibliografia específica sobre a temática ainda é 

relativamente escassa e não atende às expectativas do mercado quanto ao valor do 

trabalho desenvolvido pelos profissionais de Comunicação. 

Como a formação acadêmica depende da produção científica na área, observa-se 

no mercado de trabalho o reflexo desta falta de discussões nas Universidades. Por 

consequência, são poucos os métodos disseminados sobre como avaliar e mensurar o 

trabalho desenvolvido nos setores e assessorias de Comunicação. Conforme Niven 

(2005, p. 38), os sistemas de hoje precisam ter a capacidade de identificar, descrever, 

monitorar e prover feedback sobre os bens intangíveis que orientam o significado de 

sucesso dentro das organizações contemporâneas. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com intuito de verificar o que os autores mais citados na produção científica da 

área de Relações Públicas objetivamente abordam sobre métodos para a execução dos 

processos de avaliação e mensuração dos resultados das atividades desempenhadas na 

Comunicação, o material analisado no presente artigo foi coletado a partir de pesquisa 

bibliográfica e análise de conteúdo. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Essa procura por 

referências teóricas publicadas tem, ainda segundo o autor, o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta. 
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Segundo Bardin (1977, apud MEIRELLES; CENDÓN, 2010, p. 78), a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção destas mensagens. 

A pesquisa iniciou pela busca no Google por artigos sobre avaliação e 

mensuração de resultados na Comunicação, utilizando palavras-chave como, por 

exemplo, métodos, avaliação, mensuração, relações públicas. Tendo percebido a falta 

de critérios mais apurados na apresentação dos resultados, a busca foi realizada, então, 

nos anais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom), uma vez que seu conteúdo é voltado especificamente para a área. 

Com o material encontrado a partir das mesmas palavras-chave utilizadas na 

pesquisa inicial, decidiu-se pela escolha dos dez primeiros artigos apresentados na 

busca, com as temáticas mais próximas às atividades de avaliação e mensuração de 

resultados, especificamente na área de Relações Públicas. Logo, foram elencadas as 

publicações voltadas para pesquisa, projetos, assessoria, agência experimental e 

instrumentos de Comunicação. Publicados no período de 2013 a 2016, dois dos 

trabalhos selecionados foram submetidos no ano de 2013, três em 2014, três em 2015 e 

dois em 2016. 

Analisando estes artigos, foi possível verificar quais os autores comuns presentes 

em seus referenciais teóricos. Então, a partir do levantamento dos três autores de 

Relações Públicas mais citados, sua bibliografia encontrada nos meios eletrônicos foi 

analisada, com objetivo de investigar se os mesmos abordam métodos objetivos, dentro 

da temática da avaliação e mensuração de resultados. 

Estiveram entre os autores mais citados: Mitsuru Higuchi Yanaze, doutor em 

Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e professor titular do 

departamento de Publicidade, Relações Públicas e Turismo da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo; Gilceana Soares Moreira Galerani, mestre em 

Ciências da Comunicação também pela ECA-USP, tendo sua dissertação sobre a 

avaliação de resultados em Comunicação Organizacional gerado o primeiro livro 

brasileiro sobre o tema, em 2006; e Margarida Maria Krohling Kunsch, referência na 

área de Comunicação, é professora titular da Universidade de São Paulo e diretora 

(2013-2016) da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos dez trabalhos que atenderam aos critérios do Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), publicados no 

período de 2013 a 2016, três autores foram identificados com maior frequência de 

citações em artigos da temática de avaliação e mensuração de resultados em 

Comunicação. Encontra-se abaixo o resultado obtido. 

Yanaze (2010) aponta a necessidade de alinhar os objetivos da comunicação 

como passo anterior à ação de análise e mensuração de resultados da comunicação. 

Segundo ele, a elaboração do planejamento estratégico em que sejam estabelecidos 

parâmetros e métricas, é a etapa norteadora quando se fala em mensuração. Os objetivos 

são, nesse caso, o que se deseja obter com a comunicação, seja garantir a identificação, 

estabelecer a interação ou gerar disseminação.  

O método de mensuração sugerido pelo autor é referente às ações de 

comunicação, mais precisamente a comunicação interna e funciona como indicativo de 

sucesso ou fracasso, estando voltado para a face dos resultados não tangíveis e em 

relação com o caráter financeiro dos resultados. Ele recomenda que os profissionais 

gerentes de comunicação estejam familiarizados com noções básicas de finanças e 

métricas, justamente por conta dessa relação.  

No questionário proposto por Yanaze, que deve ser respondido pelo setor de 

Comunicação, devem ser avaliadas três ações: Propaganda, Promoção de Vendas e 

Assessoria de Imprensa.  Nele, a avaliação é feita por meio de atribuição de nota 

(números), que representa o grau de eficácia da ação, onde o número 1 (um) é a 

ausência e o número 7 (sete) é a presença máxima. Ainda seguindo os objetivos 

anteriormente estabelecidos no planejamento da Comunicação, o autor obteve o 

seguinte método, descrito no quadro 1: 
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Quadro 1 

 

Os tópicos apontados por essa metodologia fazem parte do que Yanaze chama 

de “fases da comunicação”. Satisfação, interação, fidelização e disseminação são as 

últimas no processo e os objetivos pretendidos quando ocorre a realização de uma ação 

comunicacional.  

Já Galerani, em seu artigo “O desafio da avaliação de resultados em 

Comunicação Organizacional”, publicado na Organicom (Revista Brasileira de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas), aponta sete modelos existentes com 

metodologias distintas para mensuração e avaliação de resultados na área. Cada um dos 

modelos possui atribuição distinta, e se adequa a uma determinada situação ou 

necessidade comunicacional. Além disso, precisam estar de acordo com os objetivos 

mensuráveis da Comunicação (GALERANI, 2005). Tais modelos podem ser aplicados 

com o objetivo de mensurar os resultados financeiros, ou seja, estabelecer valor 

monetário, qualidade dos relacionamentos, e avaliar as mensagens emitidas.  

O modelo considerado pela autora como ideal para avaliar e mensurar, por 

oferecer a possibilidade de aplicação em diversas situações comunicacionais, é o 

modelo Yardstick, de Walter Lindenmann. Estabelecidos os objetivos dos programas de 

Comunicação, a efetividade destes é medida pelo que pode ser considerado uma régua, 

dividida em três níveis (básico, intermediário e avançado). 

Gera a consciência 

Chama a atenção 

Desperta o interesse 

Gera empatia/identificação 

Cria desejo/expectativa 

Cria preferência 

Incentiva a decisão 

Provoca a ação 

Gera satisfação 

Gera a interação 

Incentiva a fidelização 

Gera o boca-a-boca 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

7  6  5  4   3  2   1 

Não gera a consciência 

Não chama a atenção 

Não desperta o interesse 

Não gera empatia/identificação 

Não cria desejo/expectativa 

Não cria preferência 

Não incentiva a decisão 

Não provoca a ação 

Não gera satisfação 

Não gera a interação 

Não incentiva a fidelização 

Não gera o boca-a-boca 
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O nível básico é utilizado para avaliar produção e pode ser equiparado ao 

clipping, pois contabiliza espaços na mídia, tempo de presença no espaço televisivo e 

quantidade de menções em rádio e web. O nível intermediário é voltado para a 

mensagem e a maneira como foi assimilada pelo receptor e por seus públicos de 

interesse. O terceiro nível, considerado avançado, mensura as mudanças de 

comportamento e opinião a respeito da organização em função das ações de 

comunicação. 

Margarida Kunsch, por sua vez, faz uma análise focada na importância da 

realização da avaliação e mensuração dos resultados, afirmando que a avaliação faz 

parte de todo o processo de planejamento. Dos três autores, Kunsch é a única a não 

apresentar um modelo, um indicador ou uma metodologia além da pesquisa. Além 

disso, procura enaltecer a relação entre o planejamento estratégico da Comunicação e da 

organização.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica, constatou-se que, até o presente momento, o 

número de publicações acerca do tema é escasso e restrito a modelos de autores 

internacionais, que possuem pouca aplicabilidade no cenário das organizações 

nacionais. Um dos possíveis motivos responsáveis por essa escassez de conteúdo 

referente ao tema é a aparente falta de interesse das organizações e de modelos a serem 

seguidos pelos profissionais na realização desse tipo de avaliação.  

A questão, neste ínterim, permanece orbitando pelo ciclo vicioso de pouca 

produção, que desencadeia o processo de desinteresse por parte de pesquisadores, 

profissionais e acadêmicos. Constata-se a não existência de modelos reconhecidos, 

pensados e produzidos por autores nacionais, que possam pautar o trabalho realizado 

dentro dos setores responsáveis pela Comunicação. 

Em contrapartida, a existência de modelos, sejam eles importados ou nacionais, 

em si, também é um fator problemático e que merece ser questionado e refletido dentro 

dos trabalhos sobre a temática. O entendimento de que as organizações fazem parte de 

contextos, tem sua imagem, identidade e sua cultura, deve se fazer presente nos estudos 

acerca do tema.  
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Neste sentido, dar relevância ao tema dentro dos cursos de Comunicação por 

todo o país, e o incentivo à pesquisa, são medidas imprescindíveis para que as 

discussões sobre paradigmas como este possam ser ampliadas. Essas contribuições 

podem e devem auxiliar a mudança de percepção e atitudes dos profissionais da área 

sobre avaliação e mensuração de resultados. 

Em relação ao conteúdo dos autores analisados, percebe-se o alinhamento no 

discurso de que a avaliação e mensuração dos resultados devem fazer parte do 

planejamento estratégico das organizações, bem como atender aos objetivos 

estabelecidos pela Comunicação. O processo de avaliação é anterior às ações realizadas 

e contínuo, enquanto perdurarem. Mensurar as ações é valorar o trabalho realizado e dar 

credibilidade aos profissionais que o fazem.  

É importante ressaltar que o objeto da pesquisa realizada é oriundo de um 

reposicionamento, em função da grande dificuldade de contato com organizações do 

terceiro setor (tema da proposta anterior), ora por indisponibilidade das mesmas, ora por 

dificuldade em estabelecer contato e, por fim, desconsideração. Essa situação, associada 

ao desconhecimento das práticas de avaliação e mensuração de resultados em 

Comunicação, caracterizam o cenário encontrado no momento da pesquisa e produção 

científica.  

A solução sugerida é uma discussão maior dentro da Academia, entre 

professores, pesquisadores, alunos e futuros profissionais de Comunicação, visando 

ressaltar a importância da pratica de avaliação para o reconhecimento da profissão, dos 

profissionais e do valor da Comunicação. 
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