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RESUMO 

Avaliação e a mensuração de resultados são consideradas partes importantes no 

planejamento em comunicação, visto que são por esses instrumentos que se pode ter a 

noção de eficiência e eficácia de um plano de ações ou qualquer das atividades 

desenvolvidas nas assessorias. Este artigo se propõe a refletir sobre a realização desta 

atividade, especificamente, em assessorias de comunicação de universidades públicas, já 

que possuem múltiplos públicos de interesse e, mediante entrevistas, deve-se constatar 

se avaliam e mensuram os resultados das ações relacionadas a esses públicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo foi elaborado como avaliação final da disciplina de Assessoria de 

Comunicação ministrada pela professora mestra Judy Lima Tavares, e surgiu da 

inquietação a respeito das considerações do egresso do curso de Relações Públicas da 

Universidade Federal do Amazonas, Delberson Soares, que em seu trabalho de 

conclusão de curso, intitulado “Investigação sobre avaliação e mensuração de resultados 

nas atividades de comunicação, no Intercom Nacional, no período de 2000 a 2014”, 
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mostrou a insuficiência de estudos sobre a avaliação e mensuração de resultados no 

Intercom Nacional nos últimos quinze anos. Essa monografia evidenciou a fragilidade 

que envolve um tema tão importante para os futuros profissionais da comunicação. 

Mesmo estando entre as etapas mais relevantes de um planejamento, enquanto 

processos finais ou durante a execução do plano, a avaliação e a mensuração ainda 

aparecem pouco estudadas por docentes, discentes e pesquisadores da comunicação 

social. 

A reflexão proposta neste é de analisar o mercado de assessorias de 

comunicação em universidades públicas do estado, lugar em que os profissionais 

formados e atuantes na área poderão opinar sobre o que compreendem com o termo 

avaliação e mensuração de resultados e apontar o que fazem ou como procedem em seu 

local de trabalho, refletindo sobre como o tema é tratado e trabalhado mesmo com 

poucos acervos disponíveis. 

Como metodologia, há referências a autores que fazem uma abordagem sobre, 

como Lia Mathias Ludwig (2005), Margarida Kunsch (2003), Idalberto Chiavenato 

(1994), conceituando e levantando dados em uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Para criar o diálogo entre teoria e a prática, usou-se a entrevista estruturada como 

método de levantamento de dados sobre a avaliação e mensuração de resultados como 

atividade nas assessorias.  

As assessorias utilizadas para estudo de caso são da Universidade Federal do 

Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas, escolhidas por possuírem um 

organograma ideal em que a equipe conta com profissionais formados e atuantes em 

cada área necessária em uma assessoria. Além disso, os públicos de interesse são 

variados, demandando diversos tipos de atividade de comunicação e, sendo assim, 

supostamente devem possuir alguma forma de ser avaliadas ou mensuradas para se 

atribuir eficiência e eficácia. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 
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O trabalho da comunicação em uma organização, para ser considerado efetivo e 

ser reconhecido pela alta gerência da mesma, precisa apresentar resultados não somente 

subjetivos, mas também palpáveis. No que se refere ao atendimento dos desejos da 

administração de organizações, o trabalho de uma assessoria de comunicação deve ir 

além do prático e englobar a criação e cumprimento de um planejamento. Assim sendo, 

de acordo com Lia Mathias Ludwig (2005), o mercado de comunicação está solicitando 

cada vez mais atenção à mensuração de resultados, fato que também se dá à necessidade 

de compreensão sobre como o relacionamento com os públicos influência nos negócios, 

entendimento que deve conduzir à valorização do trabalho da comunicação. 

É comum encontrar citações que explicam a avaliação e mensuração de 

resultados em comunicação como se tivessem a mesma definição e, por vezes, a mesma 

função e praticidade. Na área de administração os dois termos são, inclusive, parte 

integrante de outro: o controle. Idalberto Chiavenato (1994, p. 596) defende que o 

controle “propicia a mensuração e a avaliação dos resultados da ação empresarial obtida 

a partir do planejamento, da organização e da direção”. Considera-se relevante, então, 

entender que alguns autores da área da comunicação fazem a diferenciação dos 

conceitos para que possam ser trabalhados de formas diferentes.  

Tom Watson (2001) apud Valéria Lopes (2009, p. 25) explica que a avaliação 

pode ser definida de três formas: comercial, utilizada como justificativa para gastos no 

orçamento; de simples eficiência, questionando qual programa é orientado por 

resultados; e de eficiência dos objetivos, julgando programas de acordo com o alcance 

de seus objetivos e resultados desejados. Lopes (2009) considera a terceira forma 

identificada por Watson e faz a leitura da avaliação, nesse contexto, como uma etapa do 

processo do planejamento em comunicação.  

Margarida Kunsch (2003) defende que o processo de avaliação de resultados 

deve ser inserido em todo o planejamento de comunicação por proporcionar uma visão 

crítica do trabalho desenvolvido. Essa etapa fornece informações para construção de um 

comparativo entre o planejado e o resultado obtido, análise que deve ser feita com base 

nos pontos estratégicos que deram certo, verificando se a posição tomada em 

determinada ação foi válida ou não, listando os pontos positivos e negativos dos 
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programas de comunicação postos em prática. Portanto, a avaliação de resultados 

oferece uma visão geral das ações, assim funcionando como embasamento para tomada 

de decisão. 

Tendo em vista que a avaliação, sendo uma etapa do planejamento em 

comunicação ou componente de cada parte do processo, é algo complexo e abrangente 

por levar em conta fatores internos e externos à organização que por vezes não estão sob 

controle de quem coloca as ações em prática, usa-se aqui a mensuração como um 

método para alcançar a eficácia em sua interpretação. Walter Lindenmann (2003) apud 

Patricia Ventura e Ediene Ferreira (2012, p. 5) explica que mensurar é realizar pesquisa 

com o objetivo de definir a efetividade ou o valor do resultado em relações públicas, em 

curto prazo, “medir comunicação é decidir seu sucesso ou fracasso” e a avaliação é um 

processo que considera os atos mais amplos de comunicação, considerando a 

subjetividade do termo. 

Para Mitsuru Yanaze (2010), mensuração é uma etapa do processo de avaliação.  

Mensurar 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 de números, para chegar a conclusões que conduzam 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. 

 Compreende-se aqui que autores como Lopes (2009) e Ludwig (2005) definem a 

avaliação como uma etapa do planejamento estratégico em comunicação. No entanto, 

para Kunsch (2003) a avaliação contempla todo o processo de planejamento. Para evitar 

a improvisação, ela permite identificar se o trabalho gerou os resultados esperados, 

observando a necessidade de possíveis correções durante o processo de execução, sendo 

a avaliação uma constante do planejamento. 

 No que se refere aos instrumentos de avaliação, pode-se fazer uso de várias 

técnicas de pesquisas, Kunsch (2003) afirma que a principal é a chamada pesquisa de 

avaliação, e existem outras como: pesquisa de opinião; questionários; observação das 

reações das pessoas e públicos; auditorias de opinião internas e externas; formulários de 

avaliação para públicos que participem de programas de ação, eventos, etc. 
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 Raul Ruela e Carolina Silveira (2011) destacam que, por ser complexo e 

demandar análises de componentes subjetivos, o processo de avaliação ficou reduzido, 

em grande parte das assessorias, a pesquisas esporádicas, auditoria de imagem, 

especialmente durante as crises, e ao clipping. 

  

3 ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

 Para este artigo, usam-se como referência duas assessorias de comunicação de 

instituições públicas de ensino superior do Amazonas, então, faz-se necessária a análise 

da atual conjuntura atual das universidades públicas, além de uma abordagem sobre 

comunicação pública e como esse diferencial na ótica da comunicação poderá resultar 

em atividades personalizadas nas assessorias e para os profissionais inseridos, em frente 

às organizações privadas ou do terceiro setor. 

 As universidades públicas são, em sua maioria, autarquias federais mantidas pela 

União ou, de acordo com Cleber Tavares de Sales (2013), instituições mantidas pelo 

governo estadual ou municipal, essas em menor número. Tratando-se do bem público 

oferecido, as universidades têm como base a produção do conhecimento e a formação 

profissional que, segundo Afrânio Mendes Catani (1999) apud Sales (2013) são 

indispensáveis para qualquer país que almeje ser competitivo no mundo globalizado. 

Um dos desafios aos gestores de universidades públicas, então, seria conciliar as 

estruturas internas, altamente complexas, com a implementação de políticas 

educacionais formuladas pelo governo e a necessidade de garantir a informação dos 

seus afazeres para a sociedade. Para Delberson de Moura Soares (2015) acentua-se esse 

desafio ao caracterizar essas instituições como extremamente burocráticas, seja na parte 

administrativa ou na área acadêmica. 

 Assim como qualquer outra organização de outros setores da sociedade civil, as 

universidades possuem uma missão a ser atendida; objetivos, metas e estratégias de 

ação. A eficácia de uma instituição dependerá de como a comunicação e o diálogo se 

estabelecerão dentre seus diversos públicos de interesse. Soares (2015) explica que é 
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indispensável o estabelecimento de uma visão compartilhada – missão, visão, valores, 

princípios como substituta das regras e controles hierárquicos dentro da instituição. 

 Diante do contexto inserido sobre as universidades públicas no Brasil, tem-se a 

comunicação pública como termo inerente ao assunto, já que a comunicação para o 

público externo, neste caso, além de construir e assegurar a imagem e reputação da 

instituição, colabora na construção de uma sociedade democrática. Essa é uma 

perspectiva defendida por Lara Andréia Bezzon (2004, p. 18) explicando que  

 

“o acesso e o direito à informação são requisitos básicos para a 

construção da cidadania, em que a socialização da informação pode 

fornecer aos membros da sociedade civil a cidadania integral em que a 

transparência e a fidedignidade nas informações veiculadas pelos meios 

de comunicação formem democraticamente a opinião pública.” 

 

As instituições públicas, a partir do momento que são mantidas por todos os 

indivíduos de uma sociedade, na coleta de impostos e tributos, se tornam de interesse 

coletivo. Dessa forma, em concordância com Lopes (2009), é constatada a importância 

de uma assessoria de comunicação em instituição pública como garantia de informação 

para a sociedade, e assim, para o exercício pleno da cidadania.  

 Como exposto, a assessoria de comunicação em uma universidade pública deve 

ter trabalhos voltados tanto para público interno, ao viabilizar o fluxo de informações, 

reduzir a burocracia e difundir os princípios e objetivos da instituição, quanto ao 

público externo, quando a comunicação é considerada um meio efetivo de orientar e 

informar a nação, além de construir e sustentar a imagem e reputação da instituição.  

 

4 AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE RESULTADOS EM UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS NO AMAZONAS 

 

 A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa de caráter descritivo, que de 

acordo com Rosa e Arnoldi (2006) refere-se a uma atividade de investigação capaz de 

oferecer produção de conhecimento a respeito de uma área, relacionando-a com o que já 

se sabe. A pesquisa qualitativa é um método que envolve o exame e a reflexão das 

percepções para obter um entendimento de alguma produção ou atividade. Portanto, a 
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pesquisa é um instrumento que deve suprir a necessidade de informação que demanda 

este artigo.  

 A pesquisa qualitativa será utilizada através de entrevista, um instrumento de 

coleta de dados que, para Marconi e Lakatos (2002, P. 92), é 

“um encontro entre duas pessoas, afim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversão de natureza profissional. É um procedimento utilizado para 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico.” 

 

Serão duas entrevistas, cada uma com responsável pela assessoria da 

universidade, e o formulário de questões funcionará como base para a realização. As 

questões serão relacionadas à quantidade de profissionais no setor, em que área atuam e 

o que desempenham no que se refere à avaliação e mensuração de resultados. O 

objetivo é identificar o perfil das assessorias de comunicação, especialmente a 

aplicabilidade e importância da avaliação e mensuração de resultados em comunicação 

em universidades públicas. 

 Além disso, o roteiro trará os indicadores de avaliação e mensuração de 

resultados classificados pelos autores descritos anteriormente. No caso, se busca 

investigar se as assessorias dispõem desse tipo de ferramenta como apoio do sistema 

comunicacional. A entrevista foi definida com sete questões avaliativas sobre o tema, 

inicialmente foi perguntado sobre a quantidade de profissionais e as formações de cada, 

para poder identificar uma assessoria que trabalha com uma equipe capacitada, além 

disso, se desempenham as atividades da área de formação. Foi perguntado também 

quais eram os públicos de interesse da assessoria, se existia alguma política ou um 

planejamento de comunicação que dê sustento às atividades que eles realizam, tendo em 

vista as atividades que são desenvolvidas, indaga-se sobre quais são os focos, os 

públicos compreendidos pelas atividades. Após esse entendimento sobre a realidade da 

assessoria, foi perguntado às profissionais responsáveis o que elas compreendem por 

avaliação e mensuração de resultados em comunicação e se são práticas do cotidiano 

das assessorias.  
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5 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS  

 

 O site institucional da UFAM afirma que a assessoria de comunicação é o setor 

responsável pela gestão comunicacional no âmbito da Universidade Federal do 

Amazonas e tem como meta articular a atuação de profissionais das áreas afins, os quais, 

através de seus distintos e técnicos meios de atuação, contribuam, a seu modo, para 

viabilizar o fluxo de informações entre a Universidade e seus públicos internos e entre a 

Universidade e a sociedade.  

Para obter resultados sobre o trabalho da Assessoria de Comunicação da UFAM, 

foi entrevistada, no dia 20 de janeiro de 2017, a atual assessora, jornalista Sandra 

Siqueira de Oliveira,que assumiu o cargo no início de Janeiro de 2017. A Assessoria 

possui dezessete colaboradores, sendo nove profissionais formados: em design (1), 

jornalismo (7), relações públicas (1) em que todos atuam na área de sua formação, e 

também uma técnica-administrativa formada em arquivologia, que atua  na parte 

administrativa do setor. Há ainda sete bolsistas que atuam na área de jornalismo (2), 

relações públicas (2), design (1) e duas estudantes de língua portuguesa que estão 

responsáveis pelo clipping.  

Sobre os públicos da Universidade, Sandra comentou: “São divididos em dois: 

interno e externo. O público interno é representado pelos docentes, discentes e técnico-

administrativos, o externo é toda a sociedade”, além disso, afirmou que o atendimento 

às demandas diárias de imprensa e a preocupação com a divulgação dos serviços 

desenvolvidos na Universidade nos meios de comunicação de massa são as maneiras de 

alcançá-los.  

A política de comunicação da Universidade ainda está em andamento, assim 

como o planejamento de ações. Vale ressaltar a troca de gestão recente na assessoria, 

fato que pode dificultar o planejamento de ações. Segundo Sandra, as ações só devem 

seguir o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), plano padrão para toda a 

instituição. Como atividade para os públicos de interesse, a principal é a elaboração de 

matérias que alimentam o site institucional e as redes sociais. Esse conteúdo atende às 
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demandas e envolve, de maneira geral, as duas classificações de públicos, interno e 

externo. 

Sobre a avaliação e mensuração de resultados, a assessora compreende o 

processo como um balanço no final de ações, em que se comparam os objetivos iniciais 

com os resultados obtidos após as ações, sem especificar como se dá esse balanço, mas 

funcionando como uma reflexão acerca do objetivo inicial ter sido atingido ou não.  

A assessoria dispõe, atualmente, de apenas um instrumento de avaliação e 

mensuração de resultados, o clipping, que é feito diariamente e analisado anualmente, 

quando feito o relatório anual da assessoria. Este tipo de avaliação, o clipping, apesar de 

apresentar respostas, pode não ser eficaz ou demonstrar a eficiência das atividades 

desenvolvidas, algumas perguntas podem ser feitas colocando em xeque a eficiência do 

clipping, por exemplo, como ter a informação de que aquelas veiculadas foram lidas 

pelo público de interesse inicial, entre outros. O desfalque em relação a outros 

instrumentos de avaliação e mensuração se dá, de acordo com a assessora, pelo fato de 

que a ASCOM ainda estar sendo construída enquanto assessoria de comunicação 

propriamente dita, ainda tendo foco apenas na assessoria de imprensa. 

No relatório anual da assessoria também são coletados dados acerca da atuação 

da Universidade no site institucional e nas redes sociais, mas, ainda assim, as 

informações obtidas não têm muita relação com as próximas ações a serem 

desenvolvidas, essas que somente seguem o fluxo do cotidiano e das demandas diárias, 

principalmente de imprensa.  

 É perceptível que a intenção não é que o trabalho seja desenvolvido em vão, nem 

que o feedback de cada público não seja valorizado, mas a assessora acredita que a 

avaliação e mensuração de resultados deva estar indicada e respaldada por um 

planejamento em comunicação elaborado de acordo com as necessidades pontuais e a 

longo prazo de cada público especificamente, e por isso se espera que, a partir do 

momento que esse documento for estudado e desenvolvido, as atividades realizadas pela 

assessoria possam ser avaliadas e mensuradas enquanto estratégias e componentes de 

um objetivo comunicacional estabelecido.  
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6 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) dos anos de 

2012 a 2016 da Universidade do Estado do Amazonas, disponível no site institucional 

da Universidade, a assessoria de comunicação “tem por finalidade dar assistência ao 

Reitor, ao Vice-Reitor e aos Pró-Reitores em assuntos técnicos e administrativos”. 

 A visita à assessoria foi realizada na manhã do dia 27 de janeiro de 2017 e a 

entrevista foi realizada com a relações-públicas Isabella Santos, responsável por, entre 

outras coisas, desenvolver o planejamento do setor. De acordo com ela, a assessoria 

conta com três jornalistas, uma relações-públicas e um designer, todos formados e 

atuantes da área, além de um ilustrador que é formado em enfermagem; e duas 

estagiárias: uma atuando em jornalismo e a outra em tradução.  

 A UEA dispõe de redes sociais, página no Facebook, Twitter, um canal no 

Youtube e um mural, que são voltados para o público interno da Universidade. Tem 

uma editora própria, responsável pela condução da política de publicações da 

Universidade e um departamento especificamente responsável pelo cerimonial de todos 

os eventos realizados pela instituição.  

Atualmente, suas produções de comunicação, ações e campanhas com foco no 

público interno (estudantes, professores e servidores) são, basicamente, seis: 

informativo Nossa UEA, campanha UEA Responsabilidade de Todos, revista Três 

Ponto Zero, aplicativo Pré-calouro e o aplicativo +UEA. A assessora explica que 

nenhum desses instrumentos tem seu desempenho avaliado ou mensurado. 

Apesar de desenvolver diversos materiais para estabelecer o contato com seus 

públicos, a assessoria não dispõe de nenhum instrumento de mensuração de resultados, 

tendo seu processo de avaliação restrito apenas ao retorno dado informalmente pelo seu 

público interno. Então, mesmo com as ações planejadas anualmente, não há houve 

indicação de que é usada a mensuração de resultados durante ou depois das ações.  

Uma realidade apontada por Isabella é a dificuldade de logística da comunicação 

com a quantidade de filiais da UEA no interior do Amazonas, visto que para envio do 
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material produzido na assessoria é preciso uso do transporte pelos rios. A aplicação de 

questionário é compreendida como ferramenta de mensuração de resultados, e, segundo 

ela, por conta da dificuldade no acesso por barcos às unidades, a atividade não é 

realizada nas ações nem nos instrumentos de comunicação interna (revistas, 

informativo).  

 

7 CONSIDERAÇÕES 

 

As questões abordadas por esta reflexão através da pesquisa bibliográfica e 

documental ou das informações elucidadas sobre as práticas de avaliação e mensuração 

obtidas pelas entrevistas em assessorias de Universidades públicas do Amazonas 

deixam à luz a necessidade de pensar em novas formas de avaliação de resultados, e o 

motivo disso ser importante para as organizações e para a valorização da comunicação 

enquanto estratégia organizacional e área de conhecimento. 

O processo de avaliação e mensuração de resultados deve adaptar-se à realidade 

da prática de comunicação em cada assessoria, sendo assim, cabe ressaltar que um 

modelo apenas não é suficiente para avaliar todas as dimensões ou interfaces do 

relacionamento da organização com seus públicos (RUELA e SILVEIRA, 2011). É 

necessário que cada organização consiga avaliar o desenvolvimento do seu trabalho, 

mas para isso, deve haver construção de base teórica que sirva de auxílio na adaptação à 

realidade daqueles processos comunicacionais. O pensamento de Walter K Lindenmann 

(2003 apud RUELA e SILVEIRA, 2011, p.14) é complemento ao indicar que não há 

ferramenta de pesquisa, técnica ou metodologia simples e abrangente que possa ser 

utilizada para medir e avaliar a eficácia das relações públicas. 

As entrevistas tornam possível constatar que, assim como na assessoria de 

comunicação da UEA, as atividades desenvolvidas pela da UFAM também contam com 

poucos processos de avaliação e mensuração formais, estando restritos ao clipping e ao 

retorno por meio de diálogos informais.  

 Dos indicadores descritos por Kunsch (2003) (pesquisa de opinião; questionários; 

observação das reações das pessoas e públicos; auditorias de opinião internas e externas; 
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formulários de avaliação para públicos que participem de programas de ação, eventos), 

nenhum é aplicado nas assessorias em questão, fragilizando, assim, o processo do 

cumprimento do planejamento em comunicação. O clipping como instrumento de 

mensuração é citado por Jorge Duarte (2006), compondo as poucas ferramentas 

identificadas durante as entrevistas.  

Tendo em vista que as duas universidades dispõem de site institucional, 

identifica-se a oportunidade de utilizar o espaço de veiculação de matérias jornalísticas 

e informativas para coletar feedbacks do público que frequenta os sites, passando, assim, 

a participar mais ativamente do processo de comunicação. 

Por esta razão, acredita-se que, com maior fundamento literário na área, será 

possível compreender indicadores ou ferramentas que auxiliem a comunicação na 

prática, funcionando como meios de transformar resultados subjetivos em objetivos, 

fazendo com que a avaliação e mensuração de resultados em comunicação torne-se um 

processo viável e presente no dia a dia da profissão.  
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